
 
 

Innovatieve project manager - Meewerkstage in Amsterdam 
 
 
Ben jij leergierig? Heb jij interesse in de energietransitie en de energiesector? Kan jij snel               
schakelen en neem je graag verantwoordelijkheid voor eigen projecten? Wil jij bijdragen aan de              
energietransitie in een dynamische en internationale omgeving? Dan zien wij graag jouw            
sollicitatie tegemoet!  
 
Sympower is een ambitieuze tech start-up in de smart energy sector die inmiddels collega’s in vier                
landen heeft. Sympower levert real-time balans diensten aan netbeheerders door elektrische           
apparaten aan te sturen op momenten van storingen en onbalans op het net.  
 
Verantwoordelijkheden: 
In deze uitdagende, veelzijdige stage ben jij verantwoordelijk voor ondersteuning bij projecten rond             
het verder ontwikkelen van ons product in twee specifieke aspecten: warmtenetten & elektrificatie             
van industrieën. 
 
Voorbeelden van verantwoordelijkheden: 

● Ondersteuning bij grote subsidie en R&D projecten: van acquisitie & go-to-market strategie,            
business cases opstellen, functioneel ontwerp, tot projectontwikkeling & projectplannen 

● Afspraken met externe partijen mede-voorbereiden en bijwonen 
● Onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden in de markt 
● Vrijheid om persoonlijke kennis in te zetten en ontwikkelen (data analyse, modelleren, etc.) 
● Algemene ondersteuning van de Product Manager, de CEO, en de collega’s in Nederland en              

in het buitenland. 
 
Wat bieden wij: 

● Een veelzijdige meewerkstage op hoog niveau 
● 6 maanden meewerkstage vanaf begin september 2018 
● Minimaal 3 dagen per week 
● Marktconforme stagevergoeding en 2 extra vrije dagen per maand 
● (Last but not least: vrijdagmiddagborrels, tafelvoetbaltoernooien en meer!) 

 
De ideale kandidaat: 

● Volgt een studie natuurwetenschappen, energy science, sustainable engineering, technische         
bedrijfskunde of vergelijkbaar 

● Heeft technische (hardware/software) kennis, of interesse om te leren 
● Beheerst Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift 
● Kan overzicht bewaren en neemt verantwoordelijkheid 
● Heeft goede organisatorische skills 
● Heeft ervaring in een operationele rol  
● Is een teamplayer, servicegericht, zelfstandig en houdt van verantwoordelijkheid 
● HBO/WO werk- en denkniveau 

 
Sluit deze vacature aan op jouw ambities en lijkt het je leuk om samen met ons het bovenstaande                  
waar te maken? Stuur dan  je CV en motivatie voor 20 augustus naar careers@sympower.net  
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