
 

 
Vacature Junior Projectondersteuner (32/40 uur) 
 
Heb je hart voor klanten, maar ook affiniteit met techniek?  
Wil je onderdeel zijn van een gedreven team en een bijdrage leveren aan de energietransitie?  
Wil je bedrijven en instellingen de ‘duurzame weg’ wijzen en werk je tegelijkertijd nauwkeurig en 
gestructureerd?   
Wil je veel leren binnen een organisatie die van startup doorgroeit naar scaleup?  
Heb jij voor jezelf herkenning bij de competenties ‘analytisch’, ‘verbindend’ en ‘executiekracht’?  
 
Dan is deze baan - met veel ontwikkelmogelijkheden - geknipt voor jou!  
 
Wat ga je doen? 
Verduurzaming van de bebouwde omgeving van bedrijven en instellingen levert een belangrijke 
bijdrage aan de doelstellingen binnen de klimaattransitie. VenFeld levert nieuwe technieken rondom 
zonthermie (warmte en koeling), die de markt nog op grote schaal moet gaan adopteren.  
Als Junior Projectondersteuner sta jij daarbij steeds vooraan. 
 
Je bent verantwoordelijk voor eerste klantencontact, contacten met installateurs en met onze 
ambassadeurs (architecten, ingenieursbureaus en consultants). Daarnaast ben je inhoudelijk 
betrokken bij de voorbereidingsfase van de aanleg van zonthermische installaties, die wij in heel 
Nederland realiseren.  
 
Je verzamelt relevante informatie, informeert onze businesspartners en brengt details in kaart die 
een rol spelen bij veelal complexere projecten. Je werkt nauw samen met de directie van VenFeld en 
met verantwoordelijk projectleiders.  
  
Je komt terecht in een team dat in ontwikkeling is en continue wil verbeteren. Dat levert ook 
bijzondere mogelijkheden op voor jouw eigen ontwikkeling. Samen lossen we problemen op die er 
tot nu toe niet waren. Interessant werk dus! 
 
Wie zoeken we? 
Jij bent iemand die accuraat werkt, snel dingen doorziet, op prettige wijze verbinding maakt met 
collega’s, klanten en businesspartners en vooral DOET! Met je proactieve, initiatiefrijke houding krijg 
je dingen voor elkaar en maak je dingen af.  
 
Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding, het liefst gericht op duurzaamheid en 
klimaattransitie. In ieder geval heb je affiniteit met de klimaattransitie en de verduurzaming van 
Nederland.  
 
Je hebt uitstekende mondelingen en schriftelijke vaardigheden, waarbij naast Nederlands het 
vlekkeloos machtig zijn van de Engelse taal een duidelijke pre is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wat krijg je terug? 
Je komt terecht in een divers team, met volop ruimte voor eigen inbreng. Divers in leeftijd, maar ook 
in ervaringsniveau en achtergrond. Samen maken we ons sterk voor een duurzamere, bebouwde 
omgeving en een klimaatneutrale toekomst. Een omgeving die jou stimuleert je om jezelf te 
ontwikkelen. Zo geef je vorm aan je eigen toekomst en carrière.  
 
Verder mag je rekenen op: 
  

• Een passend salaris, afhankelijk van je ervaringsniveau bij een werkweek van 32/40 uur. 

• Prima arbeidsvoorwaarden, zoals 10% van je bruto salaris voor bijvoorbeeld pensioen. 

• Een winstdelingsregeling die jaarlijks wordt vastgesteld.  

• In overleg en afhankelijk van jouw behoefte ontwikkelen wij een interessant 
opleidingsaanbod ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling  

• Binnen het snel groeiende VenFeld zijn er ruime doorgroeimogelijkheden, die horen bij de 
overgang van Startup naar ScaleUp. Denk bijvoorbeeld aan Projectmanager, Partnermanager 
of Technisch Specialist.  

 
Waar werk je? 
De standplaats voor deze functie is Arnhem. Wij zijn uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer 
(station Arnhem-Zuid). Je werkt bij ons op een flexibele werkplek in een prettig kantoor met goede 
voorzieningen. Uiteraard zal je in deze rol ook regelmatig buiten de deur zijn voor afspraken met 
collega’s of businesspartners.  
 
Meer weten? 
Wil je meer weten over de functie van Junior Projectondersteuner? Neem dan contact op met Jan-
Willem Onink, managing director van VenFeld. Jan-Willem is bereikbaar via 06-46 978 478. Direct 
solliciteren? Wees welkom! Stuur dan een heldere motivatie en CV naar jan-willem@venfeld.com. 
 
Over VenFeld 
VenFeld is een ervaren en tegelijkertijd innovatieve aanbieder van duurzame energie oplossingen, 
met de zon – onze oneindige energiebron – als basis. Van ontwikkeling tot realisatie, inclusief 
financiering, onderhoud en verzekering. 
VenFeld biedt oplossingen voor thermische warmte en koeling en voegt waarde toe als het gaat om 
resultaatgericht ontwikkelwerk.   
VenFeld werkt samen met een geselecteerde groep installateurs en ondersteunt een netwerk van 
architecten, ingenieurs en consultants in de duurzaamheidsindustrie.  
De merken waar VenFeld trots op is zijn Virtu (thermische buizen), Supro Cooling (koelmachines) en 
Solardec (isolatiedeken ten behoeve van brandbeveiliging).  
 
 
 
 
 


