
 
 

 
Creating energy by saving energy 

Junior/Medior Operations Manager 

Vacature 

 

Sprinx is een uniek bedrijf op het gebied van energiebesparing. Waar anderen investeren in 

duurzame maatregelen op de lange termijn, bieden wij onze klanten direct de oplossing. Wij 

investeren namelijk alleen in maatregelen met een korte terugverdientijd en direct resultaat.  

 

Op deze wijze wil Sprinx met zijn dienstverlening een inspirerende en belangrijke bijdrage 

leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving. Als bijkomend voordeel realiseren wij 

aanzienlijke kostenbesparingen voor onze opdrachtgevers. Wij zijn actief in de vastgoed -, 

gezondheids-, horeca- en logistieke sector. 

 

Sprinx bestaat uit assertieve teamspelers met een niet-lullen-maar-poetsenmentaliteit. Bij ons 

wordt hard gewerkt, maar met elkaar lachen hoort daar ook bij. Door onze groei zijn wij op zoek 

naar een: 

 

Junior/Medior Operations Manager (fulltime) 
 

Afdeling Operations 
 

Als Junior/Medior Operations Manager werk je nauw samen met de Operations manager, de 

planning en engineers binnen een klein projectteam. Het team is verantwoordelijk voor het 

behalen van de gestelde energiebesparingen met alle bijbehorende uitvoerende taken zoals 

installatie, onderhoud en aftersales service. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen van de algehele dienstverlening van het bedrijf waar jij onderdeel van bent.  

 

Profiel van onze perfecte kandidaat 
 

Je bent van nature leergierig en proactief. Je denkt mee bij het vormgeven van nieuwe 

concepten en technieken aan de hand van signalen en ervaringen uit je dagelijkse 

werkzaamheden. Je hebt een goed technisch inzicht en je bent in staat een vertaalslag te 

maken van calculaties naar heldere en duidelijke (commerciële) rapportages voor onze klanten. 

Je hebt ervaring in een soortgelijke functie of bent zeer leergierig en gedreven om je dit zo snel 

mogelijk eigen te maken. 

 

Je taken en verantwoordelijkheden 
 

 Omdat je werkzaam bent binnen een klein team, is de functie erg  gevarieerd en ben je 

van het begin tot het einde verantwoordelijk voor je projecten. Het is jouw voornaamste 

taak om de vele operationele zaken die uitgevoerd worden in goede banen te leiden en 

de kwaliteit van het project te waarborgen. 

 Op basis van de meetgegevens van de klant en In samenspraak met onze engineers, stel 

je offertes op. Ook calculaties zijn onderdeel van dit proces. De salesmanager zorgt voor 

de opvolging van de offertes. 

 Je houdt je dagelijks bezig met de voorbereiding en afhandeling van meerdere 

projecten. Je controleert de planning en houdt de tijdlijnen en materiaalinkoop scherp 

in de gaten. 

 Je houdt de klant en het management constant op de hoogte van de stand van zaken.  



 
 

 
Creating energy by saving energy 

 Na afronding van het project, zorg je in samenspraak met de engineer voor een 

begrijpelijk commercieel rapport naar de klant toe.  

 Door je technische opleiding en/of kennis ben jij voor een opdrachtgever de innovatieve 

partner die verder denkt en een totaaloplossing biedt.  

 Naast je dagelijkse werkzaamheden werk je aan een continue verbetering en uitbreiding 

van de algehele dienstverlening.  

 Je bent mede verantwoordelijk voor de te behalen doelstellingen, 

kwaliteitswaarborging, klanttevredenheid en marge. 

 

Wat wij van je vragen 
 

 HBO/WO werk- en denkniveau op het gebied van techniek, energie en/of duurzaamheid.  

 Commercieel inzicht en technische kennis zijn twee belangrijke eigenschappen van je.  

 Kennis van automatisering en dataverwerking is een pre: het monitoren van 

energieverbruik ontwikkelt zich snel en dient vereenvoudigd te worden. Met jouw 

technische inzicht kunnen wij deze processen verbeteren.  

 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en je hebt een goede beheersing van de 

Engelse taal. Duits is een pre. 

 Je werkt nauwkeurig, bent klantgericht, besluitvaardig, hebt g oede communicatieve 

uitdrukkingsvaardigheid en een analytisch denkvermogen.  

 

Wat wij je bieden 
 

 Een goed salaris. 

 Voor bijscholing en opleidingen staan we altijd open.  

 Een functie voor 40 uur per week in een groeiende en dynamische organisatie. Je salaris 

wordt bepaald op basis van je kennis en ervaring.  

 Een gunstige pensioenregeling en diverse personeelsverzekeringen. 

 25 vakantiedagen.  

 Een klein team met leuke collega’s zorgt voor een informele werksfeer en ruimte voor 

persoonlijke inbreng. We werken hard samen om tot het gewenste resultaat te komen 

 Een dynamisch bedrijf met een no-nonsensecultuur. Sprinx is een platte organisatie: 

directeur of manager, met iedereen kun je een praatje maken.  

 Een uitdagende functie op ons kantoor in het gezellige Scheepvaartkwartier van 

Rotterdam. Dus af en toe een drankje na werktijd hoort er ook bij.  

 

Wat denk je ervan? 
 

Als je jezelf helemaal kunt vinden in deze vacature, mail dan je CV en korte motivatiebrief naar 

personeelszaken@sprinxinternational.com. Heb je nog vragen over deze functie, dan kun je 

deze per mail aan ons stellen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om zaken 

te verduidelijken en je vragen te beantwoorden. 

 

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

mailto:personeelszaken@sprinxinternational.com

