
         Vacature installateur zonnepanelen 

 

 

Solar Charged Solutions B.V. 

Amersfoort  

€2.400 – €3.500 Voltijds vaste baan, Freelance, Oproep, ZZP’er 

 

Bedrijfsomschrijving: 

 

Solar Charged Solutions B.V. is een jong, nieuw bedrijf dat kwaliteit in al zijn vormen nastreeft. Wij 

werken met de beste materialen, een goede planning, een veilige en goede werkomgeving waar de 

werknemer en dialoog vooropstaat. 

Wij bieden 25 vakantiedagen en daarbovenop 3 genietdagen om op te nemen in het jaar met 

doorbetaling van salaris, je moet alleen een mooie “geniet” foto maken en aan ons toezenden. 

Daarnaast krijg je een leuk salaris, gecombineerd met uitjes – aandacht tijdens de feestdagen, 

mogelijkheid tot professionele ontwikkeling. Rij je bovendien motor, dan ben je een mooie aanvulling 

op onze hobby. 

Wij werken door heel Nederland in een variëteit aan opdrachten, particuliere daken, schuin of plat, 

grotere industriële daken of herplaatsing van installaties. Verder hebben wij service hoog in het 

vaandel staan. Tevens voeren we technische keuringen uit aan zonnestroom installaties. 

Op termijn zullen wij onze werkzaamheden uitbreiden met het plaatsen van laadpalen en het 

installeren van accu’s.  

 

Start van de werkdag: 

 

Je start je dag met je team in een volledig geladen bus in Amersfoort en rijdt richting opdrachtgever. 

Starttijd bij de klant is altijd 08u00, dus een vroege vogel ben je wel. Eenmaal aangekomen ben jij het 

contactpunt met de klant en wordt de planning doorgesproken, klopt alles nog met vooraf 

uitgevoerde schouw? Zijn de nodige voorzieningen aanwezig? Zijn er nog laatste aanpassingen? 

Vervolgens plaatsen en checken we de veiligheidsvoorzieningen en gaan we van start; 

Schuin dak, plat dak, hoog, laag, de onderconstructie wordt geplaatst, bekabeling aangelegd, 

zonnepanelen gemonteerd. Kun je de elektromonteur bijstaan richting meterkast? Graag, en wie 

weet sturen we je volgende keer naar een opleiding. Na de werkzaamheden ruim je als team alles 

netjes op en laat de ruimtes spic en span achter en besluit je met de klant of alles volgens planning 

en naar tevredenheid is verlopen. Ben je nog in opleiding of ervaring aan het opdoen, dan zorgen wij 

dat je dit verhaal snel in de vingers hebt, zodat je snel een volwaardig teamlid bent. 

 

Wie zoeken wij? 

 

- Man – vrouw – jong – oud – wel iemand liefst leuk maar geen hoogtevrees is een must! 

- Ervaring mag en dat nemen we zeker mee, maar motivatie en spirit is belangrijker 

- In bezit van VCA of in ieder geval bereidt dit te halen 

- In bezit van rijbewijs B 
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Wat bieden wij?  

 

- Meer dan een marktconform salaris 

- Veiligheid in werk en werkomgeving 

- Drie betaalde “geniet” dagen 

- Diverse uitjes, bedrijfsfeest, familiedag en aandacht bij de feestdagen  

- Opleidingen, professionele ontwikkeling in overleg 

- Voltijds vaste baan, Freelance, Oproep, ZZP’er 

- Zekerheid van werk van maandag tot en met vrijdag 

- Goede werksfeer in een jonge onderneming met alleen leuke collega’s 

- Vrijdagmiddagborrel 

 

Contact: 

Zijn wij het bedrijf dat jij zoekt, neem dan contact op met Paul Van Mechelen op het nummer 

0630 266 866 of stuur een mail aan Paul@S-C-S.nl en vertel waarom je bij ons wil werken. 

mailto:Paul@S-C-S.nl

