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Vacature 

 

INDI Energie 

 

Commercieel Project leider 

Krijg jij ook zo’n kick van die commerciële deal maken? Alleen jammer toch dat je jouw klant dan moet 

doorzetten naar je collega’s, niet? Bij INDI doen we dat anders. Geen strikte verdeling tussen sales en 

operatie. Onze excellente operatie is onze sales. Dus maak jij die deal? Dan zet jij ook je tanden in die 

opdracht. En vanuit INDI word je ondersteunt door alle experts die jij en je klant nodig hebben. 

Jouw functie 

Jij geeft sturing aan de ontwikkeling van duurzame energie oplossingen. Denk aan zonnestroom, 
laadpalen en storage projecten. Jij bent de drijvende kracht in de verschillende fases; sales, 
voorbereiding, realisatie, afronding en nazorg. Hierin voel jij je verantwoordelijk dat jouw klant zeer 
tevreden is, door het realiseren van de projectdoelstellingen binnen de gemaakte afspraken ten 
aanzien van tijd, (financiële) middelen en kwaliteit. Maar jij brengt ook flair, je durft buiten de 
gebaande paden te gaan en bent niet bang om op je bek te gaan, zolang het uiteindelijke doel maar 
gerealiseerd wordt. 

 

In de salesfase ga jij op zoek naar waar de behoefte van de klant ligt en hoe jij en INDI daarin het beste 
kunnen voorzien. Jij maakt die deal, waarna je de realisatie van het zonnestroomsysteem, laadpalen 
en/of storage oplossing gestructureerd voorbereid. Hier loop je tegen complexiteit aan: de 
dakconstructie dient sterk genoeg te zijn, de verzekeraar moet akkoord gaan, de technische plannen 
moeten kloppen met de wensen van de klant, maar je mag ook de commerciële belangen niet uit het 
oog verliezen, etc. Deze vaak ingewikkelde puzzel leggen is voor jou een kolfje naar je hand. Je 
onderhoudt de relatie met de opdrachtgever en zorgt ervoor dat deze gedurende het gehele project 
goed geïnformeerd is over de ontwikkeling van het project. 

 

Ondersteund door de kennis en ervaring van het INDI team voel je je als een vis in het water bij de 
afstemming met de vele verschillende partijen, waarbij je op een natuurlijke wijze alle partijen 
betrokken houdt en aanspreekt op de onderlinge werkafspraken. Na de oplevering van het project met 
duizenden zonnepanelen op het dak, sta jij met de klant glunderend na te genieten van het uitzicht en 
de reis er naartoe. 

 

INDI Energie 

INDI is in 2016 opgericht en deinst vanaf moment 1 niet terug voor uitdagende projecten. Hiermee 
hebben we inmiddels een zonnestroomportfolio opgebouwd met de meest complexe en mooiste 
zonnestroomsystemen van Nederland. Dat is direct ook de naam die INDI zich inmiddels in de markt 
heeft verworven. 
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INDI helpt bedrijven bij de ontwikkeling van zonnestroomsystemen op daken, land of water. Dit doen 
we op twee manieren: 

1) INDI huurt de daken, land of water van de klant en ontwikkelt het gehele project op eigen 
kosten en risico. De klant is volledig ontzorgd (ook financieel), terwijl het wel de groene 
stroom van eigen bodem afneemt. 

2) INDI adviseert bedrijven bij de ontwikkeling en aanschaf van de zonnestroomsystemen.  

 

Wil ook jij die grijze stroom vervangen door zonnestroom en daar de handen voor uit de mouwen te 
steken? Deins jij niet terug bij tegenslag of uitdaging en zorg jij voor plezier op de werkvloer thuis bij 
INDI in Utrecht, maar ook bij de klant en overige stakeholders? Dan ben jij misschien wel diegene die 
past in ons enthousiaste team! 

 

Jouw profiel 

Je hebt een opleiding op HBO of WO niveau. Ook heb je minstens 3 jaar werkervaring in 
projectmanagement. Ervaring met en kennis van zonnestroom is een pré. 

Verder ben je: 

- Een levensgenieter en dat plezier straal je uit en deel je met je omgeving 

- Initiatiefrijk & leergierig 

- Klantgericht & flexibel: je kan snel schakelen en tegelijk de kwaliteit van je werk hoog houden 

- Een aanjager: In een INDI project werk je met vele stakeholders. Dan is het gebruik maken en 
vasthouden van momentum key. Jou lukt dat met aanstekelijk enthousiasme en professioneel project 
management 

 

Wat bieden we jou? 

De functie is voor 32 - 40 uur. Maar bij INDI doen we niet aan prikklokken. 

• Salaris tussen de €2.650,- en €3.500,-; 

• Aantrekkelijke bonusregeling; 

• Telefoon en laptop; 

• Kansen om te leren en jezelf verder te ontwikkelen; 

• Werkzaam zijn in het hart van de energietransitie; 

  

Ben jij onze kandidaat? 

Zie jij jezelf als teamlid bij een sterk ontwikkelend bedrijf als INDI en voldoe jij aan wat hierboven 
wordt geschetst? Dan zien we jouw motivatie en CV graag zo snel mogelijk tegemoet. 

 


