
 

 
Business Development Manager Zonneparken 
 
Sunvest is een van de leidende projectontwikkelaars van zonneparken in Nederland. Sunvest 
onderscheid zich door het ontwikkelen en exploiteren van “Natuurlijke” Zonneparken. Natuurlijke 
Zonneparken zijn parken, die zeer goed landschappelijk en maatschappelijk zijn ingepast in hun 
omgeving. Met deze werkwijze heeft Sunvest in korte tijd in Nederland een portfolio opgebouwd van 
meer dan 500 MW aan zonneparken. Recentelijk is er besloten om ook actief te worden op de Belgische 
en Franse markt. Voor de Nederlandse markt zoeken we een business development manager.  

Je hoofdtaken zullen bestaan onder andere uit: 
• Selecteren van percelen grond die zonnepark potentie hebben 
• Contacteren van grondeigenaren en ze verleiden om hun grond ter beschikking te stellen 
• Contracten afsluiten met grondeigenaren om hun grond te pachten of te kopen. 
• Contacten leggen met de lokale overheid om hen te verzoeken een oordeel te geven over de 

gecontracteerde percelen 
• Schrijven van verzoeken tot het mogen ontwikkelen van zonneparken bij de lokale en 

provinciale overheid. 
• Tezamen met ons marketing en communicatie team Sunvest bekend maken in Nederland als de 

partij voor Natuurlijke Zonneparken  
 
Functie-eisen  
Als kandidaat dien je te voldoen aan de volgende functie-eisen: 

• 3 tot 5 jaren succesvolle commerciële ervaring  
• Duurzaam ondernemen is je passie 
• Affiniteit met het agrarisch segment 
• Ervaring met stakeholder management 
• Vol ideeën om onze business te laten groeien  
• Universitair werk en denkniveau 
• Affiniteit met contracten en financiële modellen 

 
Arbeidsvoorwaarden   
Sunvest biedt jou een unieke kans om het verschil te maken binnen een jonge en snelgroeiende 
organisatie. Je krijgt uiteraard een marktconform salaris. 
 
Locatie  
Sunvest is centraal gevestigd in Utrecht, Lage Weide.  
 
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar HR@sunvest.nl. Voor meer 
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rene Hanssen via 030-2658512. Zie voor 
meer info over ons bedrijf : www.sunvest.nl 
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