
Hier loopt onze ideale technisch adviseur klimaatsystemen 

warm voor:

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze relaties bij al hun vragen 

over duurzame totaaloplossingen.

• Je geeft klantspecifiek technische adviezen en bereidt presentaties va 

totaaloplossingen voor bij onze relaties.

• Je maakt berekeningen en offertes voor woningbouwprojecten.

• Je  begeleidt projecten van aanbesteding en uitvoering tot de uiteindelijke 

oplevering. 

• Je zit bovenop de laatste wet- en regelgeving op het gebied van warmte-

pompen om je expertrol continu actueel te houden.

Hoe ziet de ideale technisch adviseur klimaatsystemen eruit?

• Goed onderlegd. We rekenen minimaal op een technische hbo-opleiding 

en een jaar of vijf ervaring bij een bouw- of installatiebedrijf.

• Enthousiast. Je legt je toe op klimaat en duurzaamheid omdat je hart 

daar ligt.

• Nieuwsgierig. Ontwikkelingen gaan hard. Jij kent de nieuwste trends en 

je bent bereid om te leren om bij te blijven.

• Communicatief. Je bent iemand met een groot netwerk dat je actief 

onderhoudt.

• Proactief. Je houdt van aanpakken en je doet je werk zelfstandig en 

nauwkeurig, met gevoel voor eigen verantwoordelijkheid.

Steeds meer consumenten en bedrijven ontdekken het voordeel van 

een eigen ‘energiebedrijf’: zonnepanelen op het dak. Bij die energi-

etransitie helpt Navetto. Met een compleet assortiment zijn we dé 

partner voor installateurs in het solarsegment en klimaatinstallaties in 

de woningbouw. Niet alleen met pv-panelen, maar ook met omvormers, 

montagesystemen en meer.

In de komende jaren gaan we ook andere klimaatproducten toevoegen, 

zoals warmtepompen. We groeien hard. In een markt waarin de concur-

rentie niet stil zit, kunnen we nog altijd het verschil maken. Met service, 

met klantgerichtheid en met ondernemerschap. En met collega’s als jij.

NAVETTO ZOEKT EEN 
TECHNISCH ADVISEUR 

KLIMAATSYSTEMEN
DIE TOTAALOPLOSSINGEN 

IN HET ZONNETJE ZET

Zonnepanelen die overcapaciteit leveren, kunnen ook prima fun-

geren als stroomleverancier voor warmtepompen. Daarom gaat 

het steeds vaker over duurzame totaaloplossingen bij

Navetto-relaties: bouwbedrijven, architecten en (installatie-)

adviseurs. Die knowhow komt bij jou vandaan, als consultant 

duurzame systemen voor woningbouwprojecten. Je weet alles 

over de integratie van duurzame oplossingen voor het efficiënt 

verwarmen, koelen en produceren van warm tapwater. Die exper-

tise combineer je slim met de innovatieve concepten van Navetto, 

een naam die steeds bekender wordt bij opdrachtgevers actief in 

middelgrote woningbouwprojecten. Afhankelijk van je woonplaats 

delen we je regio efficiënt in. Het gaat om 40 uur per week en 

waar nodig krijg je een interne opleiding.
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En wat mag je van ons verwachten?

Vrijheid. Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid. Bij een bedrijf 

als Navetto krijg je de kans om uit te groeien tot een topper in 

je vak. Je gaat aan de slag in een groeiend team dat overloopt 

van ambitie en enthousiasme. Informeel, slagvaardig en

ondernemend. Oh ja, en voor niets gaat de zon op dat weten 

wij als geen ander. Reken daarom op een stevige beloning in

de vorm van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Solliciteren of meer informatie?

Word jij onze nieuwe technisch adviseur klimaatsystemen? Stuur 

dan een motivatiebrief met CV naar Heba Soliman via h.soliman@

navetto.nl. Heb je vragen over het sollicitatie proces? Bel haar 

gerust op 085-7737725. Heb je vragen over deze functie? Richt 

deze dan aan Eddy van Dijk via E.vanDijk@navetto.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


