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Kan jij het aan om bij een start-up te werken in het centrum van techniek, corporate finance
en ondernemerschap? Ben je ondernemend en zelfsturend? Dan is Emmett Green wellicht
wat voor jou, en jij wellicht interessant voor ons!
Emmett Green is een start-up die zich richt op de ontwikkeling en exploitatie van assets die
nodig zijn voor het aanjagen de energietransitie. Wij vinden het onacceptabel dat ons
leefmilieu opwarmt, biodiversiteit vermindert en dat het lang duurt voordat er iets lijkt te
gebeuren. Medewerkers van Emmett Green nemen verantwoordelijkheid. We denken en
praten niet alleen, maar we doen ook. Om CO2 uitstoot te reduceren, adviseren we klanten en
investeren we voor eigen rekening en risico in mega-batterijen, eigen GDS-elektriciteitsnetten,
e-boilers, industriële warmtepompen, EMS/ IoT, zon-op-dak, warmtenet en
waterstofproductie installaties. Naast Emmett Green hebben ons eigen hoogspanning
engineeringsbedrijf, finance boutique en investeringsfondsen.
Omdat we hard groeien zijn we op zoek naar een project leider voor onze eigen projecten en
die van onze projectpartners. Als onderdeel van je takenpakket werk je de technische,
financiële en samenwerkingsconcepten uit tot een financiële investeringsbeslissing. Na deze
business development fase realiseer je het project en ben je verantwoordelijk voor de
technische en financiële bedrijfsvoering.
We zoeken iemand met 3 tot 7 jaar relevante ervaring. Je hebt een WO-studie afgerond, zoals
technische bestuurskunde, innovatiekunde of energie techniek. We willen “de beste jongens
en meisjes uit de klas”, slim en sympathiek! Je bent ondernemend, zelfstandig en
communicatief. Je wilt graag impact maken én ons helpen met het verder ontwikkelen van
Emmett Green. Je bent gericht op samenwerken en oplossingsgericht. Enthousiasme en
daadkracht maken de cirkel rond.
Emmett Green biedt jou de gelegenheid om te ondernemen en je verder te verbreden. Naast
interessante technische projecten in het hart van de energietransitie, kan je jezelf ontwikkelen
in corporate finance, project management en commercie. Je bent belangrijk voor ons en je
krijgt je eigen projecten en ontwikkeltrajecten. Naast de techniek coachen we je op jouw soft
skills. We bieden veel doorgroeimogelijkheden, vrijheid en kansen om bij een start-up te
werken. Onze arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via hallo@emmettgreen.nl
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