
VENSTAR is een innovatief bedrijf actief 
in de sector van autonome energievoor-
ziening:thuisbatterijen, mobilehomes, 
energiesystemen voor vakantiewoningen, 
servicewagens en interventievoertuigen als 
hulpdiensten en nutsbedrijven. Dat is onze 
markt.

Wij beleveren vooral B2B-klanten, maar we 
communiceren ook met eindgebruikers.  
Hierdoor hebben we voeling met de markt en 
we kunnen we ons snel aanpassen aan trends 
of technologische ontwikkelingen.

Venstar werkt met een kleine en krachtige 
ploeg collega’s in een warme, gemoedelijke 
werksfeer. Persoonlijke contacten met een 
open no-nonsens stijl zijn de sleutel tot ons 
succes.  Aangename relaties zijn voor ons 
belangrijk.

Een fijne werkomgeving zorgt ervoor dat 
je graag naar je werk komt. Naast goede 
uitrusting, houden we ook van lunch-
meetings en koppelen we zo het nuttige 
aan het aangename. Klanten, leveranciers of 
beurzen die iets verder weg zijn, bezoeken 
we efficiënt via de lucht mét eigen vervoer.

VACATURE

TECHNISCH TALENT
met interesse voor autonome energie

Wij zoeken voor onmiddellijke indiensttreding:

TECHNISCH TALENT
MET INTERESSE VOOR AUTONOME ENERGIE

Herken je jezelf in het bovenstaande en heb je interesse in ons aanbod?
Deel dan, als de bliksem, je schriftelijke motivatie en cv met ons via jeroen@venstar.eu

Heb je vragen na het lezen van onze vacature?
Stel ze per e-mail en vermeld daarbij ook je telefoonnummer.
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Wij zoeken iemand die: 
• autonome energiesystemen kan 

samenstellen. Je bent deel van een 
team,  we stemmen met de klant de 
installatie af op de behoefte en jij 
installeert.  Na de inwerkperiode leer je 
zelfstandig te opereren. 

• onze klanten technische ondersteuning 
en advies geeft.

• met de klant meedenkt naar de meest 
optimale en op maat uitgewerkte 
toepassing.

• verantwoordelijkheid draagt over een 
efficiënte goederenflow van inkomende 
en uitgaande leveringen. 

• helpt bij het ontwikkelen en bouwen 
van prototypes in onze goed uitgeruste 
werkplaats.

• samen met ons nadenkt over de 
verbetering van de interne processen 
en werkmethodes.

Hoe ziet het ideale profiel eruit? 
• Je bent communicatief en vooral 

klantgericht,  en je hebt zin voor verant-
woordelijkheid.

• Je ziet werkt liggen en bent positief 
ingesteld. 

• Je houdt ervan om proactief te denken 
en handelen en je voelt je comfortabel 
in een kleine en flexibele bedrijfs-
structuur. 

• Je hebt een TSO of technisch 
gerelateerd bachelor-diploma.

• Zeer goede kennis van Nederlands is 
belangrijk. Om onze Franstalige klanten 
te woord te staan, heb je voldoende 
kennis om dit op een vlotte manier te 
doen. 

• Kennis en ervaring is een plus, maar als 
je handig bent en interesse toont, zijn 
wij graag bereid om je op te leiden tot 
een off-grid-energiespecialist.

Wat mag je van ons verwachten? 
• Een zeer diverse en boeiende sector die 

-letterlijk- energie geeft! 
• Een dynamische bedrijfsomgeving 

waarbinnen je al jouw creativiteit kan 
aanwenden om samen met ons grootse 
dingen te realiseren. 

• Een aangename werkplek die met jouw 
input nog gezelliger kan worden. 

• Een aantrekkelijk salarispakket, dat 
overeenstemt met je kennis, ervaring 
en inzet.


