
 

VACATURE  PROJECTCOÖRDINATOR VOOR COÖPERATIEVE ONTWIKKELING WIND-/ZONPROJECTEN 

Provincie Limburg maakt mogelijk dat REScoop Limburg, Energie Samen en NMFL lokale energie 

initiatieven kunnen ondersteunen die coöperatief projecten met windmolens en/of zonnevelden 

willen ontwikkelen. Daartoe worden  lokale projectleiders ‘on the job’ opgeleid gedurende deze 

periode.  Voor het coördineren van dit opleidingstraject wordt een projectcoördinator aangesteld.   

 

Beoogd  projectcoördinator  

 

Taken 

• Coördinatie en aansturing project 

- Regelmatige rapportage aan en overleg met projectgroep 

- Indien nodig bijsturen opleiding in overleg met projectgroep 

• Contacten met de betrokken lokale coöperaties 

- Volgen/bespreken van de projecten in ontwikkeling 

- Bewaken en stimuleren professionalisering besturen coöperaties 

• Contacten met de betrokken junior en senior projectleiders 

- Afstemmen met senior projectleiders over vordering opleiding juniors 

- Afstemmen met senior projectleider over ontwikkeling projecten 

• Organisatie en begeleiden opleiding projectleiders 

- Organisatie cursussen/trainingen 

- Vastleggen cursusleiders 

- Vastleggen processen in documenten. 

 

Kennis en kunde  

• heeft expertise op het gebied van grootschalige opwek van wind-/zonne-energie. 

• is in staat om kennis m.b.t. ontwikkelen duurzame energie over te dragen  

• is in staat om aanvullende kennis te verkrijgen en in te zetten  

• heeft zakelijk inzicht en kan met begrotingen en businesscases omgaan  

• is HBO / academisch geschoold  

• heeft projectmanagementvaardigheden (o.b.v. CV).  

 

Competenties  

• kan goed samenwerken  

• is communicatief sterk  

• vervult een trekkersrol in een team  

• werkt planmatig 

 

Tijd  

• heeft tijd overdag en ’s avonds; flexibel inzetbaar  

• inzet gemiddeld  1 dag per week gedurende looptijd project 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Een tarief van € 65/uur ex BTW op ZZP basis.  

• Reiskostenvergoeding. 

 

Heb je interesse in deze functie meld je dan bij Har Geenen, via har.geenen@home.nl of tel. nr. 06-

10687536. Deadline voor reacties is 01-06-2020.   

Na 1 juni hoor je of je uitgenodigd wordt voor een  sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op 

NTB voor projectleiders wind, en op NTB voor projectleiders zon.  
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