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Vacature Junior Energie Adviseur  

Als Junior Energie Adviseur werk je in een team samen aan de uitvoering van technisch-

economische onderzoeken en/of adviezen op het gebied van energie, energiebesparing en - 

CO2-reductie. Jouw rol bestaat uit het verzamelen en analyseren van gegevens, het 

uitwerken van energieconcepten en systemen, het maken van EED’s (energieaudits) en daar 

een meerwaarde voor de opdrachtgever aan toe te voegen.    

De nadruk ligt op de sector Industrie, alhoewel de junior adviseur ook regelmatig in andere 

sectoren zoals de overheid, retail en energie actief zal zijn. 

Wij bieden jou 

• Een prettige (open en informeel) en professionele werkomgeving met veel ruimte 

voor eigen ideeën; 

• Deskundige, hechte club van collega’s die gericht zijn op een plezierige 

samenwerking; 

• Een afwisselende fulltime baan, werkzaam op kantoor in Veenendaal en deels thuis;   

• Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Over jou 

• Je hebt een afgeronde, relevante HBO-opleiding of WO-opleiding; bijvoorbeeld TU, 

WTB, AOT. 

• Je bent een starter met 0 tot 3 jaar werkervaring; 

• Je hebt kennis en ervaring in het gebruik van Microsoft Office: Outlook, Word, Excel 

en PowerPoint; 

• Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;  

• Ook ben je bekend met energiesystemen en thermodynamica en heb je affiniteit met 

energievraagstukken, zowel technisch als economisch. 

• PRE: je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van EED’s.   
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Over BlueTerra Energy Experts 

BlueTerra Energy Experts is een specialistisch en onafhankelijk adviesbureau voor de 

industrie en grootzakelijke markt. Wij adviseren op het gebied van energiebesparing en 

duurzame energie en zijn een jonge, dynamische club van energie-experts. Bij ons is geen 

opdracht hetzelfde en is er veel ruimte voor eigen initiatieven. BlueTerra Energy Experts is 

gevestigd in Veenendaal. 

Interesse? 

Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV! Mail jouw sollicitatie naar info@blueterra.nl tav 

Martine Boegheim. Voor vragen en meer informatie over de functie van Junior Adviseur 

Energie neem je contact op met Stijn Schlatmann (managing director) 06-51181100 van 

BlueTerra. Zie ook www.blueterra.nl  
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