
 

Junior energieadviseur (16 uur) 
Vacature sustomus 

Sustomus  

Postbus 315 

3000 AH, Rotterdam 

 

Info@sustomus.com 

 

KvK-nummer 

71908463 

 

Website  

www.sustomus.com 



 

Op zoek naar jou!  

 

Ben jij communicatief sterk, wil jij een steentje bijdragen aan een duurzamer Nederland en 

werken bij een start-up? Ben je bezig met een opleiding en heb je interesse in de 

huizenmarkt? Dan drinken wij graag een kopje koffie met jou! Wij bieden veelzijdig werk, 

een inspirerend netwerk en een goed salaris.   

 

Wie zijn wij en wat doen wij? 

Sustomus is een combinatie van twee woorden: Sustineri (volhouderbaar) en Domus (huis). 

Wij helpen onze klanten met hun wens om een zo duurzaam en comfortabel mogelijke 

leef- en werkomgeving te creëren. De eerste stap is het opstellen van een energielabel. Dat 

doen we aan de hand van een nulmeting. Aan de hand van dat label, gaan wij kijken welke 

duurzame maatregelen er genomen kunnen worden om een duurzame en comfortabele 

leef- en werkomgeving te realiseren. Daarnaast maken we inzichtelijk wat dat kost en welke 

subsidies en/of fiscale aftrekposten er zijn.  

 

Wat ga jij doen? 

Als junior energieadviseur ga je de adviseurs ondersteunen met het opstellen van een 

energielabel en het adviesrapport. Dit varieert van het voorbereiden van het projectdossier 

tot en met het opstellen van een advies. Om goed voorbereid te zijn op de 

werkzaamheden, ga je ook mee naar opnames en intakegesprekken en communiceer je 

regelmatig met de klant. Zo ben je gaandeweg je werk bezig met het onderhouden van 

klantrelaties en het uitbreiden van je eigen netwerk.  

 

De vacature staat open voor 16 uur per week. Daarvan mag je een deel thuiswerken. De 

dag dat jij thuiswerkt, wordt in overleg met ons bepaald.   

 

Wat kan/heb je? 

- Makkelijk contact maken met diverse klanten 

- Interesse in duurzaamheid en de huizenmarkt 

- Affiniteit met bouwkunde is een pluspunt 

 

Wat bieden wij jou? 

- Een leuk startsalaris; 

- Eigen ruimte om de werkzaamheden uit te voeren. Het maakt ons niet uit wanneer 

je het doet, als de werkzaamheden maar op tijd en secuur worden uitgevoerd; 

- Een netwerk met verschillende klanten; 

- Flexibele en resultaatgerichte werkomgeving; 

- Een klein team, zonder hiërarchie; 

- Een laptop van de zaak. 

 

Word jij enthousiast van deze functie? Heb je nog vragen? Dan horen wij graag van jou.   

 

Stuur je CV en motivatie naar info@sustomus.com en wij nemen zo snel mogelijk contact 

met je op. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Fouad 

Sustomus  

 


