
 

 

Straightforward zoekt Office Manager 
 
Als office manager zorg je dat de zaken bij Straightforward goed lopen. Je bewaakt 
projectplanningen, zorgt dat de nodige informatie wordt aangeleverd door opdrachtgevers, bent 
verantwoordelijk voor administratie en verzorgt marketing en communicatie. Je kunt goed omgaan 
met de hectiek veroorzaakt door meerdere parallelle projecten en behoud het overzicht, ook als 
het even wat anders gaat dan gepland. 
 
Wat ga je doen: 

- Informatie projecten verzamelen bij opdrachtgevers 
- Adviseurs ondersteunen bij opstellen rapporten 
- Uitwerken offertes 
- Interne planning projecten opstellen en bewaken 
- Planning en afspraken inspecties 
- Marketing, Beheer website, Externe communicatie (persberichten, social media, …) 
- Administratie en facturering  

 
Wat moet je hebben: 

- Interesse in duurzame energie 
- HBO werk en denkniveau 

 
Wat moet je zijn: 

- Zorgvuldig, precies en grondig 
- Stressbestendig 
- Servicegericht 
- Zelfstandig 
- Schriftelijk uitdrukkingsvaardig in Engels en Nederlands 

 
Wat is handig: 

- Ervaring met projectondersteuning / office management in zakelijke context 
- Spreek en schrijfvaardigheid in Duits 
- Enige affiniteit met (elektro)techniek 

 
Wat we bieden: 

- Tijdelijk dienstverband voor 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband 
- Functie omvang in overleg (uitgangspunt 24 uur / week) 
- Uitdagend werk in sterk groeiende sector 
- Kansen voor groei en ontwikkeling 
- Passende arbeidsvoorwaarden 

 
Solliciteren? 
Per email naar directeur, Elbert-Jan Achterberg, elbert@straightforward.nl. Bij hem kun je ook 
terecht voor meer informatie per email of via 06-39507715. 
 
Straightforward 
De zonnestroomsector ontwikkelt zich stormachtig. Nederland loopt achter op het gebied van 
duurzame energie en moet grote stappen maken. In de komende jaren zullen in Nederland veel 
grote zonnestroom veld- en dakprojecten worden gerealiseerd.  
Straightforward is sinds 2008 actief in de zonnestroom (PV) sector en heeft zich ontwikkeld tot een 
toonaangevende partij op het gebied van kwaliteit en Due Diligence voor PV projecten. Klanten zijn 
onder meer voor investeerders, projectontwikkelaars, financiële instellingen, systeemeigenaren en 
verzekeraars. Op www.straightforward.nl is meer informatie te vinden over projecten en 
activiteiten.  


