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SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAAM EILAND 

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Coöperatie Deltawind in Oude-Tonge is een lokaal burgerinitiatief, groot geworden

in de windenergiebranche. Binnen een aantal maanden zijn wij betrokken bij ongeveer
60 windturbines op en om Goeree-Overflakkee. Met een team van 11 medewerkers
werken wij aan het realiseren van de doelstellingen van de coöperatie en verzorgen

we de relatie met de ruim 2.400 leden. 
De volgende stap is verdere verduurzaming van ons eiland, samen met leden,

inwoners en de gemeente. We hebben veel projecten in beeld en zoeken daarom
uitbreiding van het team. 

PROJECTMANAGER INNOVATIE 
(4 Á 5 DAGEN PER WEEK)

WAT GA JE DOEN ALS PROJECTMANAGER INNOVATIE
We hebben een innovatietraject in gang gezet dat inmiddels omvangrijk wordt.

We zoeken iemand die ons team van projectmanagers aanvult en zich specifiek richt
op innovatieve projecten voor energielevering en -opslag. Denk daarbij aan productie 

van groen gas uit bijvoorbeeld zeewier of mest, TEO, systeemintegratie en opslag
van warmte en elektriciteit. Jij gaat ideeën omzetten naar projecten. Daarbij breng

je de economie rond een innovatief idee in kaart, zorgt voor rapportages en budget-
bewaking. Vanzelfsprekend onderhoud je de relaties met de vele partners met wie

we samenwerken en draag je bij aan het informeren en enthousiasmeren
van bestuur en leden.  

WIE BEN JIJ?
Op de eerste plaats ben je bekend met de wereld van de energietransitie en de
vraagstukken die daar spelen. Je bent een ervaren projectmanager, in staat om
kansen te zien en projectvoorstellen op te stellen, uit te werken en te bewaken.

Daarbij horen ook het inventariseren en mitigeren van risico’s. Je hebt ruime ervaring
in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en kunt de uitkomst van deze studies
omzetten naar contracten voor de uitvoering. Kennis van de sector van burger-

coöperaties is een pré, evenals bekendheid met een tool als Prince2. Je bent een
teamspeler, in staat zowel gestructureerd als improviserend te werken. Omgaan

met de verschillende belangen in en om de organisatie gaat je gemakkelijk af. 

WAT BIEDEN WIJ?
Bij ons vind je een informele en energieke werkomgeving met korte lijnen en
een grote mate van zelfstandigheid. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en

nieuwe initiatieven. We werken hoofdzakelijk vanuit ons kantoor in Oude-Tonge.
Het salaris bedraagt afhankelijk van de ervaring circa € 4.200 tot maximaal

€ 5.800 bij een fulltime dienstverband van 38 uur.

PROCEDURE
Ben je enthousiast stuur dan uiterlijk 14 juni aanstaande een e-mail met

motivatie en CV naar het uitvoerend bestuur, ter attentie van Monique Sweep via 
sweep@deltawind.nl. Wil je eerst meer informatie bel haar dan via 0622 40 6549.

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 28 juni. 


