
Als adviseur vorm je de eerste schakel tussen Rensol en de klant. Je verschaft klanten een degelijk en betrouwbaar ad-

vies met betrekking tot zowel de technische als de financiële aspecten van een installatie van zonnepanelen. Dit doe je 

door een grondige analyse op te maken van de huidige situatie en gericht advies te verlenen op maat van de klant om de 

klant op die manier tot een aankoop te overtuigen. Vervolgens maak je duidelijke afspraken met de klant zodanig dat deze 

perfect weet wat hij kan verwachten, en je zorgt ervoor dat jij zelf en je collega’s deze afspraken correct nakomen.  

 

Wie zoeken wij ?  

Ervaring met zonnepanelen is een troef maar geen vereiste, een technische aanleg is wel noodzakelijk om je de materie 

eigen te maken (interne opleiding wordt voorzien) en degelijk advies te kunnen geven aan de klant. Daarnaast ben je twee-

talig (Nederlands/Frans). 

Hopelijk herken jij jezelf verder ook in volgende elementen :  

- je bent administratief voldoende sterk en kan vlot overweg met Excel  

- je kan een vertrouwensband opbouwen met klanten  

- je bent bereid om bij te leren en toont een gezonde nieuwsgierigheid naar de nieuwste evoluties binnen de sector 

- je kan je eigen planning beheren en zorgt voor een goede communicatie met je collega’s 

 

Wat mag je van ons verwachten ?  

- een uitgebreide opleidingsperiode waarin je je de technische, financiële en commerciële inzichten omtrent zonnepanelen 

en de werking van Rensol eigen kan maken 

- een ambitieuze werkomgeving : de voorbije 10 jaar heeft Rensol een sterke groei gekend, en het is de ambitie om deze 

groei ook de komende jaren verder te realiseren 

- de nodige vrijheid om je eigen werk te organiseren  

- een dynamisch team waarbij je kan rekenen op de ondersteuning van je collega's (en waarbij je collega's waar nodig ook 

op jou zullen rekenen) 

 

Hoe solliciteren ?  

Geloof je in de voordelen van duurzame energie ? Haal je voldoening uit het verder helpen van klanten ? Aarzel dan zeker 

niet en bezorg ons je cv met een woordje uitleg omtrent je interesse in deze vacature. Mailen mag naar sandra@rensol.be. 

Binnen een week mag je een seintje verwachten en kijken we samen of jij onze nieuwe medewerker wordt ! 
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