
 

 

 

Dé partner voor glastuinbouwondernemers  

Ben jij op zoek naar een baan die zowel veel afwisseling als zelfstandigheid 

biedt? Werk je graag in een dynamische omgeving met enthousiaste collega’s en 

denk jij in vernieuwende innovatieve oplossingen en concepten? Dan ben jij 

precies de persoon die wij zoeken als; 

 

Projectvoorbereider Energie 
 

In deze functie werk je samen met professionele collega’s aan wereldwijde 

kwalitatief hoogstaande projecten in de glastuinbouw. Na een inwerkperiode 

word je verantwoordelijk voor de jou toegewezen energie-onderdelen binnen de 

projecten. 

 

specifieke nergie ben je verantwoordelijk voor Projectvoorbereider EAls 

energetische vraagstukken binnen onze projecten. Jij berekent 

ioneert installaties en adviseert onze klanten bij het energiebehoeftes, dimens

aankooptraject hiervan. Daarnaast ben jij de kennisbron omtrent 

netaansluitingen, energiecontracten en  duurzame energie. Als 

projectvoorbereider energie heb je dan ook een zeer veelzijdige en uitdagende 

functie.  

 

Functie-eisen 

Voor deze fulltime functie verwachten wij van je; 

• Een afgeronde (tuinbouw-) technische HBO of WO opleiding richting 
elektrotechniek of installatietechniek, HAS of WUR. 

• Kennis van de energiesector en glastuinbouwmarkt 

• Expertise binnen het vakgebied en de deelmarkten 
middenspanningstechniek, gastechniek en meettechniek.  

• Een (sterke) affiniteit met de glastuinbouw. 
• Ondernemend, accuraat, communicatief vaardig en gaat graag technische 

uitdagingen aan. 

 



Wat we bieden: 

Een aantrekkelijk salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Omdat 

wij het net zo belangrijk vinden als jij dat jij je vakinhoudelijk en persoonlijk kunt 

ontplooien geven wij veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling.  

 

Looije Agro Technics B.V. is een gerenommeerd 

onafhankelijk bouwmanagementbureau gespecialiseerd in de glastuinbouwsector. 

Wereldwijd actief in haalbaarheidsonderzoeken, kostenprognoses, ontwerpen van 

tuinbouwbedrijven en bedrijfsinrichtingen, aankoopbegeleiding, vergunningen 

rondom tuinbouwprojecten, energieconsultancy, compleet bouwmanagement en 

bouwregie en tuinbouwgebied ontwikkeling. 

 

Sinds 1998 begeleidt Looije Agro Technics ondernemers met alles wat nodig is 

vanaf het eerste idee 'Ik wil een kas bouwen' tot het moment dat er 
daadwerkelijk geteeld wordt. De glastuinbouwsector heeft een enorme groei en 
schaalvergroting doorgemaakt. Als onafhankelijk gespecialiseerd bureau voor 

deze sector zijn wij meegegroeid. 
 

Looije Agro Technics bestaat uit stuk voor stuk betrokken professionals. Ons doel 

is het bereiken van een optimaal resultaat bij het realiseren van de plannen van 
onze opdrachtgevers. Ons dagelijks werk is het voorbereiden en realiseren van 

glastuinbouwprojecten en kennen de sector dus door en door.  
 
Omdat wij zo hard groeien zoeken wij een nieuwe collega ter versterking van ons 

huidige team. 
 

 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in deze boeiende spilfunctie? 

Voor meer informatie bezoek je onze website www.lat.nl of neem je contact op 

met Ineke Looije, 0162-684336. Wil je direct solliciteren? Stuur dan een 

gemotiveerde brief met CV t.a.v. Ineke Looije aan Looije Agro Technics B.V., 

Stelvenseweg 11, 4921 PL Made of mail naar administratie@lat.nl 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.lat.nl/
mailto:administratie@lat.nl

