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OVER REPOWERED 

Hernieuwbare energie op het juiste moment, op de juiste plaats tegen de juiste prijs.  

Repowered is in 2019 door Jeroen van den Berg en Dirk Jan Masselink opgericht. Vanuit 
jarenlange ervaring in de energiesector willen wij via Repowered een concrete bijdrage 
leveren aan een toekomstbestendig, duurzaam èn kostenefficiënt energiesysteem.  

Onze focus en kracht ligt daarbij op het aanjagen, regisseren, ontwikkelen en uitvoeren 
van flexibiliteits-oplossingen en systeemintegratie. Vanuit ons kantoor in Groningen 
werken we inmiddels met zeven man aan opdrachten en projecten rondom deze 
thema’s. Onze opdrachtgevers zijn zowel marktpartijen, zoals ontwikkelaars van 
zonneprojecten en energieleveranciers, energie-coöperaties en lokale overheden 
(gemeentes, waterschappen en provincies). 

Voor de verdere ontwikkeling van onze advieswerkzaamheden zijn wij op zoek naar een 
medior/senior adviseur/business developer Smart Energy Hubs.  

OVER DE FUNCTIE 

Je adviseert en begeleidt klanten in complexe vraagstukken rondom de ontwikkeling 
van Smart Energy Hubs, met daarbij specifieke aandacht voor de rol van groene 
waterstof. Je bent een sparringpartner voor management- en directieteam op zowel 
strategisch- , als tactisch niveau. Als medior/senior adviseur/business developer ben je 
medeverantwoordelijk voor het verwerven en uitvoeren van projecten waarmee 
overheden en bedrijven in staat zijn de energietransitie te versnellen. Dit uit zich onder 
andere in: 

• Vorm- en sturing geven aan de waterstof consultancy groep binnen Repowered; 

• Het ontwikkelen van visie en strategie rondom Smart Energy Hubs; 
• Het gezamenlijk met de junior adviseurs en data-analisten uitvoeren van 

adviesopdrachten; 
• Business Development en ontwikkeling nieuwe projecten, concepten en 

diensten rondom Smart Energy Hubs en groene waterstof; 
• Het voorzien in project- of programmamanagement.  
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JOUW PROFIEL 

Je hebt een afgeronde WO-opleiding met affiniteit voor duurzaamheid en techniek en 
minstens 5 jaar ervaring in de complexe wereld van energie(transitie). Je bent recent 
werkzaam geweest in deze sector en hebt ervaring met strategisch advies en business 
development. Je bent bekend met de belangen van grote en kleine spelers en kijkt 
breder dan alleen het energiedomein. Je bent bekend met de ontwikkelingen in de 
sector en beschikt over een uitstekend netwerk. Je signaleert waar de kansen liggen, 
beschikt over goede commerciële vaardigheden en bent in staat om projecten naar je 
toe te trekken. Kennis en ervaring van de groene waterstofketen is een pré. 

JOUW VAARDIGHEDEN 

Onze ideale kandidaat draait direct mee in ons jonge en snelgroeiende team, en draagt 
bij aan de verdere ontwikkeling van Repowered. De volgende eigenschappen maken jou 
in onze ogen een goede match: 

• Jij bent proactief, nieuwsgierig en flexibel 
• Je voelt je verantwoordelijk en bent gewend om zelfstandig te werken.  

• Je bent analytisch sterk en kunt resultaten ook vertalen in pragmatische 
adviezen. 

• Je hebt een open en duidelijke stijl van communiceren  
• Je bent een teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je spreekt en schrijft vloeiend in zowel het Nederlands als Engels. 

WIJ BIEDEN 

Een prachtige werkplek op het Suikerterrein in Groningen . De samenwerking in een team 
van ondernemende collega’s die het verschil willen maken. Vrijheid om je werk uit te 
voeren op een manier die voor jou goed werkt. Een dienstverband in loondienst tegen 
nette voorwaarden, maar bovenal een dynamische en inspirerende omgeving waarin je 
werkt aan projecten die maatschappelijk zeer relevant zijn. 

SOLLICITATIE OF VRAGEN 

Word jij enthousiast van ons aanbod en wil je graag bij Repowered aan de slag om 
hernieuwbare energie op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen de juiste prijs 
beschikbaar te maken? Aarzel dan niet en solliciteer door jouw motivatie en cv te sturen 
naar Jeroen van den Berg: jeroen@repowered.nl. 

Wil je meer weten over Repowered of de vacature ook dan kun je contact opnemen met 
Jeroen, via jeroen@repowered.nl of 06-213652853.   
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