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PROJECT DEVELOPMENT MANAGER 
 

Wij zoeken een enthousiaste collega om ons team te komen versterken voor minimaal 32 uur per week. Ben je 

een ervaren en gedreven project ontwikkelaar en wil je helpen het verschil te maken in de energietransitie? Dan is 

dit jouw kans om aan de slag te gaan bij een dynamisch, snelgroeiend en duurzaam bedrijf dat in het hart staat 

van de energietransitie! 

Over GIGA Storage: 

GIGA Storage is ontwikkelaar, investeerder en operator van grootschalige energieopslagprojecten. Onze missie is 

om gas- en kolencentrales versneld af te schakelen. Dit doen wij door onze grootschalige energieopslagprojecten 

te realiseren en slim aan te sturen met ons eigen platform. Daarmee dragen we bij aan het efficiënter inzetten van 

ons elektriciteitsnet, waardoor er meer duurzaam opgewekte energie kan worden benut. Wij zijn een key player 

in de Nederlandse markt, gestart in 2018 en de start up fase ontgroeid. Het team bestaat uit gedreven 

professionals, die werken in een omgeving waarin nauw wordt samengewerkt met interne en externe 

stakeholders. Kernwaarden zijn voor ons vertrouwen en open communicatie.  

GIGA Storage heeft onlangs de grootste batterij van Nederland geopend. De komende jaren zullen nog vele 

grootschalige projecten worden gerealiseerd in Nederland en omringende landen.  

Functieomschrijving: 

De Project Development Manager is primair verantwoordelijk om energieopslagprojecten te ontwikkelen en 

succesvol naar Financial Close te brengen. Daarnaast is de Project Development Manager een succesvolle brug 

tussen alle externe en interne stakeholders tijdens de ontwikkelfase van een project, zoals bijvoorbeeld de 

gemeente, de netbeheerder, de omwonenden en de directie van GIGA. 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

• Je vraagt de juiste aansluitingen aan en legt deze tijdig vast 

• Je stuurt rentmeesters aan voor het selecteren en vastleggen van de juiste locaties 

• Je initieert en geeft leiding aan vergunningsprocedures 

• Je bent primair verantwoordelijk voor het verwerven van locaties, aansluitingen en het verkrijgen van de 

vergunningen 

• Je bent verantwoordelijk voor de projecten na de business development fase tot financial close en geeft 

leiding aan het interne projectteam en de externe partijen tijdens deze fase, zowel op juridisch, 

financieel al technisch vlak 

• Je stelt de overall projectplanning op en bewaakt deze 

• Je werkt gestructureerd vanuit projectmanagement tool Podio 

• Je stelt de projectbegroting op en bewaakt deze tijdens de ontwikkelfase 

De ideale kandidaat: 

• Heeft meerdere jaren aantoonbare werkervaring als Project Developer in duurzame projecten 

• Heeft ervaring in de technische relevante vakgebieden 

• Heeft ervaring in de energietechniek en met duurzaamheid 

• Werkt en denkt op HBO/ WO niveau, bij voorkeur een technische opleiding 

• Toont leiderschap, is georganiseerd en stressbestendig 

• Kan zich goed inleven in verschillende type stakeholders en is in staat hen mee te nemen in de 

verschillende stadia van het project. Van concept tot realisering én daarna 

• Toont initiatief, doorzettingsvermogen en is resultaat- en klantgericht  

• Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels 
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• Functioneert zowel zelfstandig als in teamverband 

• Heeft uitstekende kennis van MS Office (Outlook, PowerPoint, Word, Excel) 

• Heeft ervaring met projectmanagement tools 

Wat wij bieden: 

Werken bij GIGA Storage betekent in de eerste plaats dat jij je herkent in onze missie en een actieve bijdrage kan 

leveren aan onze kernwaarden. Binnen onze organisatie is er veel aandacht voor jouw ontwikkeling en 

persoonlijke groei. Je komt terecht in een dynamische werkomgeving binnen een sterk groeiende (internationale) 

organisatie met een informele, transparante en gezellige werkcultuur en ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. 

• Een marktconform salaris 

• 28 vakantiedagen 

• Vakantietoeslag 8% 

• Eindejaarsuitkering 7-9% 

• Winstdeling 

• Change of ownership bonus 

• Goede pensioenvoorzieningen 

• Budget voor duurzame mobiliteit 

• Een laptop en telefoonvergoeding om jouw werkzaamheden goed uit te kunnen voeren 

• Thuiswerk mogelijkheden 

• Volop trainings- en opleidingsmogelijkheden 

• Gezellige werksfeer en zeer leuke collega’s 

• Mooie, vernieuwende projecten. 

Ingangsdatum: per januari 2023 

Locatie: Amstelveen 

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die uitermate geschikt is voor deze functie? Stuur je CV en motivatiebrief 

naar werken@giga-storage.com, of neem contact op met Maarten Quist, maarten.quist@giga-storage.com, 06 54 

35 00 35. 

Sollicitaties worden zeer vertrouwelijk behandeld. 

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

Soort dienstverband: Fulltime 

 

 

mailto:werken@giga-storage.com
mailto:maarten.quist@giga-storage.com

