Wil je werken in het hart van de energietransitie? Dan bieden wij je deze kans!
Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een:

Programmamanager | techniek aardwarmte
0,8-1,0 fte │Den Haag .

Als Programmamanager Techniek ondersteun je geothermiebedrijven (aardwarmtebedrijven).
Met jouw hulp kunnen zij hun bedrijfsvoering veiliger, duurzamer en rendabeler maken.
Daarin speelt het VGM-zorgsysteem een belangrijke en centrale rol – VGM staat voor veiligheid,
gezondheid en milieu.
Ben jij een enthousiaste bruggenbouwer met een technische achtergrond die kennisuitwisseling tussen
bedrijven stimuleert? Ben je geïnteresseerd in QHSE-beleid en implementatie, in oplossingen die
geothermieprojecten rendabeler maken en in technische innovaties op het gebied van duurzame
energie? Dan is dit dé functie voor jou!
Geothermie Nederland, de brancheorganisatie voor geothermie
Geothermie Nederland is een jonge brancheorganisatie met een zeer gevarieerd ledenbestand.
De vereniging zet zich voor haar circa 100 leden in bij de verduurzaming van de warmtevoorziening in
de glastuinbouw, de gebouwde omgeving en de industrie. In de energietransitie speelt geothermie een
belangrijke rol.
Wat ga je doen?
Als Programmamanager Techniek bij Geothermie Nederland sta je midden in het zeer dynamische
krachtenveld van de energietransitie. De vereniging heeft een bureau met een team van professionals
op het gebied van communicatie, belangenbehartiging en juridische zaken. Je werkt samen met deze
collega’s, met leden die in werkgroepen actief zijn en je hebt nauw contact met geothermie-operators.
Wat houdt de functie in?
• Je zorgt voor het up to date houden van het VGM-zorgsysteem
• Je ondersteunt de leden bij de implementatie van het VGM-zorgsysteem
• Je organiseert het reguliere overleg tussen operators
• Je zorgt dat kennisdeling tussen leden plaatsvindt
• Je vertegenwoordigt de vereniging in contacten met leden en stakeholders
Wat vragen wij?
• Je hebt een HBO of WO-opleiding op een relevant vakgebied (bv veiligheidskunde of
werktuigbouw)
• Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de energiemarkt, de energietransitie en
klimaatmaatregelen
• Je hebt enkele jaren werkervaring, bij voorkeur in een technische omgeving, zoals bijvoorbeeld in
de procesindustrie, de chemische industrie of bij de olie- en gaswinning
• Je hebt een brede belangstelling voor geologie en politiek

Wat zijn gewenste competenties?
• Je kunt goed luisteren en bent klantgericht
• Je bent praktisch en analytisch ingesteld
• Je kunt buiten de gebaande paden denken
• Je kunt de vertaalslag maken van beleid naar uitvoering (en omgekeerd)
• Je bent samenwerkingsgericht, met eigen taken en verantwoordelijkheden
• Je ziet kansen en neemt initiatief
Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
Een kantoor vlak naast het NS station in Den Haag en de mogelijkheid om vanuit huis te werken
Alle ruimte voor je persoonlijke groei en ontwikkeling
Samenwerken met 4-6 bevlogen directe collega’s in een informele sfeer

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Janine Verweij, per mail
janine.verweij@geothermie.nl of te bellen 06-31035701. Geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten
over de geothermiesector? Kijk dan op www.geothermie.nl en www.allesoveraardwarmte.nl.
Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag in aanmerking komen voor deze uitdagende functie?
Stuur dan je CV en sollicitatiebrief naar eerder genoemd mailadres.

