
Coördinator Energiemanagement 

 

Als Coördinator Energiemanagement beheer je alle aspecten en systemen die te maken 
hebben met energievoorziening (AC/DC) ten behoeve van datacenters, cell sites, en alle 
gebouwen, rekening houdende met efficiëntie, continuïteit van de dienstverlening en 
duurzaamheid. Je begeleid de outsourcing van projecten, houdt de administratie bij en kun je 
zelf onderhoudswerkzaamheden, (kleine) wijzigingen en installaties uitvoeren. 
 

Als Coördinator Energiemanagement ben je zeer flexibel en verantwoordelijk voor: 

 De levering van stroomvoorziening (AC/DC) ten behoeve van projecten en uitbreidingen 

 Het ontwerp en implementatie van systemen om op systematische en gestructureerde wijze 
energie te leveren in datacenters, cell sites en gebouwen 

 De monitoring, registratie en meting van energieverbruik tot op detailniveau 
(apparatuur/service niveau)  

 De planning en prognose, in overleg met andere afdelingen, om over voldoende energie 
capaciteit en faciliteiten te beschikken (hoofdvoeding, noodstroomvoorziening, 
distributiesystemen e.d.)  

 Het plannen en uitvoeren van preventief (PM) en correctief onderhoud aan alle 
energiefaciliteiten 

 Systemen ten behoeve van monitoring van alle energiefaciliteiten 

 De levering van monitoring systemen en procedures aan de Command Center 

 Het, in overleg met de supervisor, houden van onderdelen in reserve 

 Het uitvoeren van (zelf) installaties, onderhoudswerkzaamheden en (kleine) wijzigingen 

 Het opstellen van werkinstructies en/of specificaties en maakt zonodig tekeningen voor de 
offerteaanvraag of uitvoering van werkzaamheden door leveranciers en aannemers. 

 Het toezichthouden op de werkuitvoering van derden en controle van het eindresultaat ten 
behoeve van de formele acceptatie van het bestek.  

 De Inschakeling van de onderhoudsdienst van de leverancier volgens de geldende 
afspraken en procedures 

 Het up-to-date elektronische registratie van alle systemen en wijzigingen 

 Het bijhouden van de onderhoudsstaten en het schrijven van reparatierapporten 

 De verzorging van complete onderzoek, analyse en rapportage bij incidenten. 

 De administratie van materiaalverbruik en reserveonderdelen. 

 De technische documentatie van de installaties. 

 Het conciliëren van ELMAR rekeningen met gemeten verbruik 

 De ontwikkeling van plannen en initiatieven ten behoeve van duurzaamheid zoals het 
toepassen van energiezuinige technieken in datacenters, gebouwen en kantoren en gebruik 
van alternatieve energie 

 Voor de bewustwording van duurzaamheid voor het hele bedrijf 
 

Functie-eisen en competentieprofiel: 

 HBO werk- en denkniveau 

 Kennis van technische (gebouwen-) installaties op HBO-niveau 

 Grondige kennis van de installaties die SETAR in gebruik heeft 

 Vaardigheid in het lezen van uitgebreide technische documentatie 

 Sociale vaardigheden t.b.v. onderhouden van contacten binnen en buiten het bedrijf 



 Opstellen van begroting van werkzaamheden 

 Kennis van relevante NEN, ISO en DTI normen 

 Erkende installateur 

 Flexibel om multidisciplinaire werk uit te kunnen voeren (Werktuig/Electro) 
 

Wij bieden 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Prettige en dynamische werksfeer 

 Trainingsmogelijkheden 
 


