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SolarToday is een distributeur van zonne-energie systemen. Met een portfolio van topmerken en 

vestigingen door het hele land, voorzien wij lokale en regionale installateurs van zonnepanelen en 

toebehoren. Wij kiezen voor kwaliteitsproducten, advies op maat en het ontzorgen onze klanten.

Voor onze SolarToday vestiging in Kootwijkerbroek zoeken wij een:

Vestiging Kootwijkerbroek (fulltime)
Operationeel Directeur

Voor onze vestiging SolarToday - Kootwijkerbroek zijn we op zoek naar een energieke directeur. Als 

leidinggevende van ons lokale team word jij verantwoordelijk om het bedrijf en de verkoop naar een 

hoger niveau te tillen. Ben jij een gedreven manager die zijn klanten graag adviseert en zo onze rol als 

zonne-energie specialist in de regio verder helpt uitbouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Functieomschrijving:
 + Onderhouden en actief verder uitbouwen 

van het klantenbestand in onze regio

 + Het organiseren en optimaliseren van 

bedrijfsprocessen.

 + Maken van offertes, legplannen en 

technische berekeningen. Hierbij word je 

uiteraard ondersteund door vakkundige 

collega’s op zowel de vestiging als het 

hoofdkantoor.

 + Communicatie met klanten over 

levertijden en alternatieven.

 + Oplossingsgericht meedenken over 

vraagstukken

 + Voortdurend in contact met ons 

hoofdkantoor over prijsontwikkeling en 

beschikbaarheid.

Wat zoeken wij:
 + Een enthousiaste en gedreven instelling

 + Commercieel gedreven

 + Werkend in een klein team, bereid collega’s van andere 

vakgebieden te ondersteunen

 + Affiniteit met elektrotechnische producten in 

duurzame energiesector

 + Enkele ervaring met Solar producten is een pré

 + Beleeft er plezier aan nieuwe klant relaties en 

werkmethodieken te ontwikkelen en op te bouwen

 + In het bezit van Rijbewijs B

Wat bieden wij:
 + Prettige en energieke werksfeer

 + Goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden

 + Training en begeleiding vanuit het hoofdkantoor en 

andere vestigingen.

 + Deel uitmaken van een toonaangevende organisatie 

binnen de duurzame sector

Is dit jou op het lijf geschreven? Reageer dan direct en stuur 

je sollicitatie naar j.viergever@solartoday.nl  


