EPA Adviseur
Bij een startup in Leeuwarden, 32-40 uur per week

Zit verduurzamen in jouw bloed en weet je van aanpakken? Dan is deze functie EPA adviseur iets
voor jou! Als startup in de duurzaamheidssector zoeken wij bij DDOP (De Duurzame Oplossing) een
nieuwe collega in de functie van EPA adviseur. Ben jij een echte team player en heb jij zin een unieke
uitdaging? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
De oprichter is een ondernemer in de duurzaamheidssector en heeft samen met zijn compagnon
online softwaretools ontwikkeld om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Deze 1e tool van
DDOP wordt in mei 2021 geïntroduceerd in de markt. Je zult je bezig houden met het mede
ontwikkelen van de EPA vraagstukken in de software. Met name de berekeningen achter de
energielabels. Wanneer de software gereed is houd jij je bezig met het opzetten van een landelijk
netwerk van adviseurs welke met onze software werken. Daarnaast houd jij je bezig met
marktvragen om te zetten in kant en klare berekeningen welke in de software uitgevoerd kunnen
worden. Regelmatig werk je op kantoor in Leeuwarden, aangevuld met werken vanuit huis of je
bezoekt klanten en leveranciers.
Je verantwoordelijkheden zullen onder andere zijn:
o
o
o
o
o
o
o

Het bedrijf ontwikkelen in Nederland;
Het opvolgen van leads van geïnteresseerde bedrijven en instanties.
Het opzetten en managen van een landelijk netwerk van zelfstandige adviseurs
Initiëren, onderhouden, verstevigen en uitbouwen van samenwerkingen;
Het aandragen en uitwerken van verbeteringen voor de rekentools
Opzetten van een EPA functionaliteit binnen de software en deze geaccrediteerd krijgen
Ondersteunen bij formuleren en uitvoeren van de strategie.

Wie ben jij?
o
o
o
o
o
o
o

Je bent in bezit van een geldig EPA-U certificaat;
Je begrijpt en kent de berekeningen achter de EPA berekeningen;
Communicatief vaardig in de Nederlandse taal;
Ervaring met werken met EPA software;
Zelfstartend, no nonsense, zelfstandig en betrouwbaar;
Bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding of gelijkwaardig niveau door werkervaring;
Interesse in duurzaamheid.

Wij bieden jou
Als nieuwe collega in de rol van EPA adviseur bij DDOP bieden wij jou een passend pakket
arbeidsvoorwaarden, waaronder een goed salaris, laptop en telefoon. Je komt te werken in een
nieuw bedrijf met een open en persoonlijke werksfeer. Je ontwikkelt jezelf in een informele
werkomgeving, waar het waarborgen van de onafhankelijk positie van het bedrijf prioriteit is. Naast
je collega’s heb je veel contact met externe partijen. We bieden je veel ruimte voor je eigen ideeën
en verantwoordelijkheid. Niet onbelangrijk; de mogelijkheid bestaat om in de toekomst te
participeren in de organisatie.
DDOP wil haar duurzame gedachtegoed graag doorgeven aan de nieuwe generatie. Één dag per
maand verzorgen jullie educatie op scholen of werk je op een andere manier aan MVO projecten.
De organisatie
De Duurzame Oplossing (DDOP) is een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en verkopen
van software om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Op het ogenblik zijn er twee tools in
ontwikkeling. Één tool voor afvalscheiding met een complete oplossing voor gemeentes om het
huishoudelijk afval in te zamelen en het betalingsverkeer hieromheen te regelen. De tweede tool
richt zich op woningbouw en is een vergelijkstool om inzichtelijk te maken wat de invloed is van
duurzame oplossingen of gedragsveranderingen in en rond woningen. Een derde tool zit in de pen en
zal ontwikkeld worden als de eerste twee live zijn.
Interesse?
Reacties kunnen worden gericht aan Jorrit Jouwsma via jorrit@ddop.nl. Voor meer informatie kun je
ook met hem contact opnemen via 06-53420808.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

