
Om ons team te versterken, zoeken we zo snel mogelijk een

Projectleider internationaal

Centroplan GmbH, gevestigd in Geilenkirchen (nabij Aken), is een internationaal 

bedrijf dat zich bezighoudt met de planning en uitvoering van projecten op het 

gebied van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche energie, opslag, e-mobiliteit). Het 

bedrijf is gespecialiseerd in commerciële gebouwen (handel en logistiek) en is sinds 

2007 succesvol internationaal actief. Centroplan heeft vestigingen in Spanje, 

Portugal, Frankrijk, Italië, Nederland, de VS en China.

Jouw belangerijkste verantwoordelijke taken zijn

− Algehele verantwoordelijke leiding van PV-dak- en grondgebonden installaties 
− Project oplevering evenals de coördinatie met autoriteiten en gespecialiseerde ingenieurs (fotovoltaïsche, opslag, 

laadstations)
− Kwaliteitsbeheer, kostenbeheer
− Berekening, uitvoeringsplanning, contracten en de planning
− Opstellen van aanbestedingsdocumenten
− Toewijzing van onderaannemmers
− Coördinatie en controle van het project

Jouw kwalificaties

− Bachelor of Master op het gebied van civiele of elektrotechniek
− Of je hebt een afgeronde beroepsopleiding en meerdere jaren ervaring op het gebied van duurzame energie
− Affiniteit met fotovoltaïsche energie, hernieuwbare energie
− Bij vookeur ervaring opgedaan in de handel, verkoop / projectmanagement is zeer wenselijk
− Je hebt een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord als schrift
− Hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en flexibiliteit
− Teamplayer en Communicatief vaardig
− Gestructureerde en zelfstandige manier van werken
− Routine in Windows-applicaties, kennis van Autocad
− Bereidheid om te reizen, rijbewijs B

Onze aanbieding

Wij bieden je een veilige positie in een succesvol bedrijf, veeleisend en zelfstandig werk in een opkomende markt. Je kunt 

rekenen op een moderne werkomgeving, een vriendelijke en open sfeer in een gemotiveerd team en goede 

doorgroeimogelijkheden Een constructieve en alomvattende introductie en ondersteuning van collega's en leidinggevenden 

ronden het aanbod af.

Uw contactpersoon

Als deze afwisselende taak je aanspreekt, maken we graag persoonlijk kennis met je. Stuur dan jouw cv onder vermelding van je 

beschikbaarheid per e-mail aan: 

Centroplan GmbH 

Mvr. Neele Rademacher

Am Pannhaus 2-10 

52511 Geilenkirchen 

jobs@centroplan.de 


