Vacature Hoofd Installaties (fulltime)
Wil jij echte, concrete impact maken op een duurzamere wereld? Sluit je dan aan bij het team van Kindow en
werk mee aan onze missie om gebouwen slim, comfortabel en energiezuinig te maken!
Kindow
Daglicht is essentieel voor een prettige, gezonde en productieve werkomgeving! Daarom ontwikkelt Kindow
intelligente zon- en daglichtregeling, waarmee we het comfort van gebouwen verbeteren en direct ook de
energie-efficiëntie. Onze impact? 20% besparing op het totale energieverbruik voor koeling, verwarming en
verlichting, berekend door de TU Eindhoven.
In 2016 is Kindow opgericht als Yes!Delft start-up. Binnen twee jaar zijn wij van concept, via
productontwikkeling naar de oplevering van vooruitstrevende projecten gegaan, inmiddels hebben we ruim
1000m2 innovatieve zon- en daglichtsystemen opgeleverd. Dit alles d.m.v. een succesvolle crowdfunding
campagne en professionele investeerders, maar vooral door ons gedreven team.



Jouw rol
Als Hoofd Installaties word jij eindverantwoordelijk voor de oplevering en nazorg van onze projecten. Jij
verzorgt de montage, installatie en de inbedrijfstelling bij onze klanten, en houd je bezig met software
updates en het onderhoud van onze systemen. Daarbij stuur jij het realisatieteam aan en ben jij op locatie
het aanspreekpunt voor de klant. Je bereidt de installatie van projecten voor, door de juiste materialen en
mensen te organiseren, vervolgens neem je op locatie het voortouw in de werkzaamheden. Samen met
mede-oprichter Koen werk jij constant aan de verbetering en optimalisatie van een professioneel
installatie-proces en belangrijker: een prettige ervaring voor onze klant.
Jouw profiel
Je wilt impact maken door jouw aanpakkersmentaliteit en praktische vaardigheden in te zetten voor slimme,
duurzame oplossingen. Je hebt praktijkervaring in de elektrotechniek en installatiebranche. Je houdt van
techniek en innovatie en vindt het leuk om mee te denken en samen te bouwen aan steeds betere
producten en processen. Jij gaat zelfverzekerd uitdagingen aan, daarin ben je proactief en goed in staat
leiding te geven aan een klein realisatieteam. Je werkt gestructureerd en hebt oog voor detail. Je bent
creatief met het oplossen van projectspecifieke problemen, daarbij onderhoud je nauw contact met de klant.
Jouw streven is om ieder nieuw project slimmer aan te pakken en beter op te leveren. Je hebt minimaal
MBO-4 denkniveau en een elektrotechnische opleiding. Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré.
Wat wij jou bieden
De kans om het verschil te maken; veel vrijheid, invloed en groeimogelijkheden in een informele en open
werksfeer. De functie is op fulltime basis met een salaris dat bij jou past.
Interesse of vragen?
Neem contact op met Sam Kin (sam@kindow.nl, 06-14933002)

