
 

Energy Focus Group is een snelgroeiend bedrijf met grote ambities. Op dit moment zijn bij de Energy Focus 

Group en haar deelnemingen ca. 65 medewerkers actief op verschillende locaties. Energy Focus is een 

onafhankelijk energie adviesbureau met veel ervaring in de energiebranche. Wij optimaliseren energiekosten 

en begeleiden ondernemingen bij het slim inkopen van energie. Naast de inkoop van energie, op individueel, 

collectief of aanbestedingsniveau, adviseren wij over allerlei energievraagstukken zoals energiebelasting, 

netbeheeroptimalisatie, energie monitoring, bemetering, energiebesparing en duurzaamheidsoplossingen. 

Voor ons kantoor in Almere zoeken wij een gedreven commerciële ondersteuner met passie voor energie die 

binnen de afdeling Sales Support het voortouw neemt:  

 

MEDEWERKER SALES SUPPORT  

32-40 uur per week 

De functie 

De medewerker sales support draagt zorg voor correcte verwerking van informatie van klanten ten behoeve van 

de diensten van Energy Focus. Hierbij is er veelvuldig telefonisch contact met interne en externe partijen waarbij 

ook geregeld onderhandeld dient te worden.  

Verder bestaan je werkzaamheden uit het beantwoorden van vragen van klanten, leveranciers en resellers, het 

verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. Je verwerkt mutaties en zorgt dat de klantendatabase up-

to-date is. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van energiecontracten 

Ook geef je advies en pro actieve ondersteuning aan accountmanager en klanten over de producten en diensten. 

Je bent in staat met een klant en accountmanager een goede dialoog te voeren waarbij je stevig in je schoenen 

staat. 

Bij goed functioneren, bestaat de mogelijkheid tot doorgroei zoals bijv. senior of teamleider. 

Profiel 

HBO werk- denkniveauniveau (bijv. HEAO/HES BE/CE) 

3 tot 5 jaar werkervaring in een commerciële omgeving 

Communicatief sterk in woord en schrift  

Cijfermatig en Accuraat  



Resultaatgericht 

Goed onderhandelingsvermogen   

Zelfstandige en signalerende houding  

Ervaring in de energiesector is een sterke pré  

 

Wij bieden: 

Een prima marktconform salaris plus eventueel reiskostenvergoeding  

Doorgroeimogelijkheden 

Informele en prettige werksfeer 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband. 

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


