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Vacature junior adviseur energie 
 
Bij ons in het bedrijf werkt Luuk. Jij kent hem vast nog niet, maar wij zijn ontzettend blij met hem. Luuk 
is namelijk een fijne vent, een goeie gast zoals we dat hier in Brabant zeggen, eentje met gezond 
boerenverstand, gedrevenheid, nuchterheid, leergierigheid en inlevingsvermogen. Dit maakt dat wij en 
onze klanten graag met hem werken. “Hij doet wat ie zegt en zegt wat ie doet”, aldus een van onze 
klanten. 
 
Wat doet ie dan? 
Nu vraag je je misschien af, wat doet Luuk dan zoal? 
Luuk komt graag bij onze industriële klanten over de vloer. Hij beschrijft en analyseert de 
productieprocessen en doet voorstellen voor het verduurzamen van deze processen. Natuurlijk wil de 
klant ook weten wat dat allemaal kost, maar gelukkig is Luuk graag met getallen bezig. Zo maakt hij 
voor onze klanten energieanalyses met verbetervoorstellen voor de korte en lange termijn. Dat is ook 
wel nodig, want de wet- en regelgeving verandert rondom verduurzaming in rap tempo! 
Luuk heeft dan ook regelmatig contact met overheidsinstanties om te checken of alles volgens 
wetgeving verloopt. 
 
Kon ie dat al? 
Welnee, toen Luuk een aantal jaren geleden bij ons begon had ie net zijn HAS diploma op zak. 
Hartstikke groen dus nog! Met de nodige ondersteuning van een van onze senior adviseurs, een 
bijscholing en de juiste instelling heeft Luuk flinke stappen in zijn carrière gemaakt. Daar krijgen hij en 
wij energie van.  
 
Waar is ie? 
Als Luuk niet ergens in een fabriek rondloopt, is hij regelmatig te vinden bij ons in Vessem op kantoor. 
Dan sparren we over de klanten en de projecten en drinken we een kop koffie met een lekker stukje 
chocola. Als Luuk een rapport verder uit wil werken, werkt hij meestal thuis. Da’s wel zo rustig en dan 
kan hij tussendoor even een stukje hardlopen. Dat doet ie graag en dat vinden wij prima. Zo blijft onze 
Luuk fit en gezond! 
 
En nu? 
Het klinkt haast onmogelijk, maar we zijn op zoek naar ondersteuning voor Luuk. Dus een Luuk 2.0 of 
een Lucy 2.0. Een jonge frisse gast of een enthousiaste meid die er de schouders onder komt zetten. 
Zo eentje die van gezelligheid houdt, maar die ook zin heeft om zich te ontwikkelen tot een gedreven 
adviseur. 
 
We kunnen ons voorstellen dat je nieuwsgierig bent geworden naar Luuk, toch is het beter effe te 
appen, te bellen of te mailen naar Stefan. Hij is een van onze senior adviseurs, die de junioren onder 
zijn hoede neemt. Je kunt hem bereiken via info@sambv.nl of via 06-14445881, wellicht kunnen we 
dan binnenkort een bakkie koffie met chocola doen! 
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