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Vacature 

 

INDI Energie 

 

Consultant Energietransitie B2B 

Word jij enthousiast van het aantoonbaar bijdragen aan de energietransitie? De energietransitie is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal. Maar een organisatie met verschillende panden en complexe 

bedrijfsprocessen is niet altijd in staat te weten wat slim is om wat en wanneer te doen. INDI staat 

deze organisaties bij met raad maar zeker ook daad. INDI brengt de huidige situatie in kaart, zet de stip 

op de horizon en adviseert in de routes hoe daar te komen. Maar daar stopt het niet met een rapportje 

op het bureau (en later in de la) van de directeur. INDI zet ook de volgende stap en zorgt ervoor dat de 

doelen behaald worden. Dit doen wij in een team van analytici en pragmatisten, waarin we plezier en 

enthousiasme delen. Jouw rol als Consultant Energietransitie B2B is om de klant in staat te stellen de 

juiste vragen te stellen en te zorgen dat het INDI team die resultaten boekt die de klant het meeste 

bijstaat. Koppel jij nieuwsgierigheid aan analytisch vermogen, en neem jij die stap extra om de 

klantverwachting te overtreffen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Jouw functie 

Als Consultant Energietransitie B2B ben jij verantwoordelijk voor het adviseren van onze zakelijke 
klanten rondom alle aspecten van duurzaamheid. Jij overtuigt nieuwe klanten van onze service en 
producten en daarnaast onderhoudt je goede relaties met bestaande klanten. Jij geeft advies over het 
energieverbruik, energieopwek het samenspel tussen beiden en duurzame maatregelen die ze verder 
kunnen treffen.  

Ondersteund door de kennis en ervaring van het INDI team heb jij het analystisch overzicht, waarbij je 
op een natuurlijke wijze alle partijen betrokken houdt en aanspreekt op de onderlinge werkafspraken. 
Jij geniet van iedere nieuwe stap in het verduurzamingsproces, en dat plezier en die trots deel je met 
de klant en je INDI team. 

 

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. 

 

INDI stopt echter niet bij zon. INDI helpt inmiddels bedrijven bij de ontwikkeling van hun duurzame 
energie huishouding. Of dat nu zonnestroomsystemen zijn, laadpalen, Storage oplossingen, WKK of 



 

                                                                                                                      02 | 02     

warmtepompen. INDI zoekt, vindt en creëert de manier waarop een klant haar energiehuishouding zo 
optimaal en duurzaam mogelijk inricht. 

 

Wil ook jij die grijze energie vervangen door duurzame alternatieven 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 zakelijk advies 
en/of projectmanagement.  

Verder ben je: 

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

- Analytisch, nieuwsgierig & initiatiefrijk 

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

 

Wat bieden we jou? 

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

• Salaris tussen de €2.950,- en €4.250,-; 

• 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. 

 


