
 

 

 

WeertEnergie is een energiecoöperatie met ruim 350 leden en voorziet via Zonnepark 

Altweerterheide (6.500 panelen) en Windpark Weert (3 windturbines) in de elektriciteitsbehoeften 

van 11.000 huishoudens.  

In oktober 2022 is besloten om te starten met een nieuw zonnepark aan de Leveroysedijk van 

ongeveer 5 ha. Daarnaast werkt WeertEnergie aan verschillende projecten, zoals Warm Wonen 

Weert, waarbij samen met de gemeente Weert en Wonen Limburg alle inwoners op verzoek 

worden geholpen om hun woning energiezuiniger te maken. Voor deze groeiende coöperatie zijn 

wij op zoek naar een: 

Operationeel Directeur (20 uur /week) 

 
Functieomschrijving: 
Als Operationeel Directeur ben je verantwoordelijk voor en vertegenwoordig je de diverse 

vennootschappen. Je geeft sturing en uitvoering aan de professionalisering van de groeiende 

organisatie. Je zorgt voor een goed lopende bedrijfsvoering en financiële resultaten die passen bij 

de uitgangspunten van de coöperatie. Je legt daarbij verantwoording af aan het bestuur. 

Taken en verantwoordelijkheden die bij de functie horen: 
• Management van de activiteiten in de vennootschappen, inclusief bedrijfsvoering, 

procesbeheersing, veiligheid en personeelsmanagement; 
• Initiëren en uitvoeren van nieuwe projecten; 

• Zakelijke relaties onderhouden met de partners, waaronder coöperatieleden, gemeente en 
elektriciteitsmaatschappijen; 

• Leden binden aan, en betrekken bij WeertEnergie; 
• Samenstellen van voortgangs- en financiële rapportages; 
• Signalering van nieuwe opportuniteiten en initiëren van verbetermaatregelen; 
• Zorgdragen voor continuïteit en beheersen van risico's. 

 

Functie-eisen: 

• Je hebt HBO/WO opleidings- of denkniveau; 
• Je hebt affiniteit met de (duurzame) energiebranche; 
• Je hebt ervaring op het gebied van financieel-economische zaken, relaties tussen 

bedrijfsleven en overheid en stakeholdermanagement; 
• Je bent analytisch, oplossingsgericht en stressbestendig; 
• Je herkent jezelf in de volgende competenties: betrokken, controlerend, energiek, 

doorzettingsvermogen, individueel leiderschap, netwerkvaardigheden en het vermogen om 
samen te werken; 

• Je hebt oog voor complexe verhoudingen en het vermogen om daar op sensitieve wijze 
mee om te gaan; 

• Een onafhankelijke instelling en het vermogen om als verbinder op te treden tussen 
betrokken belanghebbenden is een mooi pluspunt. 

 

 
Arbeidsvoorwaarden: 

• De functie biedt passende arbeidsvoorwaarden; 
• Op kantoor heerst een informele, warme sfeer met korte communicatielijnen; 

• Het betreft een hybride rol waarin thuiswerken ook tot de mogelijkheden behoort; 
• Contractvorm gaat in overleg. 

 
 
Locatie: Weert 
 

Voor meer informatie neem contact op met Paul Custers van VIA Professionals. 077 3201320 / 

pcusters@vialogistics.nl  
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