
Portfolio & Operations Manager (32 – 40 uur) 

Wil jij als Portfolio & Operations manager niet alleen maar op kantoor uitvoerend bezig zijn? Je wilt  
ook graag met klanten meedenken en adviseren over de optimale energie inkoopstrategie. Daarnaast 
denk en werk je graag mee om operationele processen uit te voeren en te verbeteren. Ook vind je 
het leuk om in teamverband oplossingen te bedenken voor complexere energievraagstukken. 

Als Portfolio & Operations manager ben jij spin in het web bij Energy Focus Midsize Accounts. Je bent 
pas tevreden als de klant dat is en alles tot in de puntjes klopt. Je bent verantwoordelijk voor de 
totstandkoming en uitvoering van de energie inkoopstrategie van grootzakelijke klanten en tevens 
voor de operationele processen binnen Energy Focus. Je hebt zowel contact met klanten als interne 
medewerkers. Het aanleveren van periodieke rapportages, het uitvoeren van energie (deel)aankopen 
of het bepalen van de juiste inkoopstrategie kun je gerust aan jou overlaten. Ook het doorvoeren van 
mutaties inzake de energieportfolio van klanten kun je aan jou toevertrouwen. Je monitort de 
voortgang en bent in staat medewerkers of externe partijen hier op aan te spreken en 
verbetervoorstellen te doen. 

Ondanks de hoge verwachtingen van jou als Portfolio & Operations manager is er altijd ruimte om je 
te ontwikkelen en door te groeien.  

Dit ga je doen  

Je beheert verschillende energieportefeuilles van key accounts  

Je bepaalt de juiste inkoopstrategie i.s.m. klant en accountmanager  

Je hebt dagelijks contact met klanten en bezoekt deze peridiek fysiek (of virtueel)  

Je hebt regelmatig contact met energieleveranciers over deelaankopen en leveringscontracten  

Je verstrekt periodieke rapportages en analyses aan klanten en evalueert deze.  

Je voert operationele wijzigingen en verbeteringen door op klantniveau  

Je bewaakt de kwaliteit van dienstverlening en zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen  

Bedenken van oplossingen van complexere energievraagstukken 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een professionele energie consultant voor de zakelijke markt en zijn per direct op zoek naar 
een portfolio & operations manager.  

Energy Focus is een vooruitstrevende en groeiende energie consultant gericht op de zakelijke markt. 
Ons kantoor is gevestigd in Almere, zeer goed bereikbaar en geen files. Energy Focus is dé 
energiepartner voor bedrijven; van MKB- tot grootbedrijf. 

Onze focus ligt op verduurzaming én energiekostenverlaging. Als energiepartner kijken wij veel 
verder in de energieketen dan alleen het energie leveringstarief. Ook voorzien wij bedrijven volledig 
in laadoplossingen voor elektrisch vervoer en zonnepaneelsystemen incl. SDE subsidie aanvragen en 
uiteraard goed afgestemde lever- en teruglevercontracten. Geen vraag is ons te gek of onze 
energiespecialisten hebben de oplossing; nu en in de toekomst (www.energy-focus.nl). 



Wie ben jij?  

Heb je affiniteit met energiemarken, advisering van klanten en het beheer van energieportfolio’s en 
beschik je over bedrijfskundige of economische opleiding met ervaring op het vlak van energie, 
inkoop en operations? Denk je in oplossingen en kun jij je hoofd koel houden als het wat drukker 
wordt? Dan zijn we op zoek naar jou! Je gaat direct rapporteren aan de directie.  

Tenminste afgeronde HBO bedrijfskunde, bedrijfseconomie of vergelijkbare opleiding  

Min. 3 jaar werkervaring in vergelijkbare functie 

Ervaring en inzicht in administratieve processen 

Goede beheersing in de Nederlandse taal in woord en geschrift 

Ervaring in de energiesector is een pre  

Waar ben je goed in 

Je bent klant- en service gericht 

Je bent sterk in het overbrengen van je boodschap  

Je bent analytisch ingesteld en kan nauwkeurig werken 

Je bent proactief en pakt zelfstandig zaken op  

Wat bieden wij je? 

Een arbeidsovereenkomst inclusief pensioenbijdrage, reiskostenvergoeding, bedrijfslaptop/telefoon, 
marktconform salaris, bonus en 25 vakantiedagen. Daarnaast een inspirerende en dynamische 
werkomgeving met jonge enthousiaste mensen.  

Wie bieden jouw de kans om te groeien door nieuwe competenties te leren. Bij voldoende succes in 
de ontwikkeling van jezelf en Energy Focus is er uitzicht op positie binnen het MT. Interesse? Bel Bas 
op 06 505 47742 of stuur je motivatie met CV voor 1 april 2021  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 


