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Over Flexcity

Flexcity is een uniek gepositioneerd energietechnologiebedrijf in de Internet of Energy-sector. Het

is een toonaangevende aggregator van vraagrespons in de Benelux en Frankrijk, die snel groeit en

zich uitbreidt naar nieuwe regio's. De kernactiviteit van Flexcity bestaat uit het ondersteunen van

de balans in het elektriciteitsnet door middel van de exploitatie van haar grote portfolio van

flexibele, volledig geautomatiseerde activa.

De portefeuille van Flexcity bestaat uit een breed scala aan technologieën, zoals batterijen,

decentrale opwekking en grote industriële processen. Flexcity integreert ook hernieuwbare

energiebronnen in haar portfolio, waardoor nieuwe inkomstenstromen voor opkomende

technologieën worden ontsloten.

Als aanbieder van slimme energiebeheerdiensten op basis van innovatieve Smart Grid-technologie,

richten de toepassingen van Flexcity zich op optimalisatie en beheer van de vraagzijde (Demand

Response, Load Shifting, etc.). Flexcity ondersteunt veel industriële bedrijven bij het verlagen van

hun totale inkoopkosten voor elektriciteit door het leveren van demand-side management diensten

op basis van innovatieve optimalisatie en modellering software applicaties.

Flexcity is een voorloper op het gebied van energie-innovatie. Als lid van het team draag je bij aan

een duurzame koolstofarme energiesector. Je komt ook in aanraking met tal van innovatieve en

state-of-the-art technologieën, zoals het Internet of Things, machine learning en blockchain.

Jouw rol

Flexcity is op zoek naar een Portfolio Manager. Binnen het team beheer je de bestaande

operationele flexibiliteits-portfolio in Nederland. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent

voor het realiseren van het economische potentieel van een portefeuille met Demand

Response en ancillary services, en het beheersen van de bijbehorende risico's.

Je vaardigheden en profiel

● Minimaal 3 jaar ervaring binnen de energiesector

● Kennis van ondersteunende TSO diensten is een pluspunt

● Sterke analytische vaardigheden

● Proactieve aanpak

● Technische interesse in nieuwe technologieën en passie voor energie is een must

● Vloeiend in Nederlands en Engels. Elke andere taal is een pluspunt

● Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur engineering

● Je bent flexibel, niet bang om out of the box te denken en deelt graag je kennis

● Je bent resultaatgericht met een pragmatische en professionele instelling

● Je bent een teamspeler met een “can do”-mentaliteit

Je verantwoordelijkheden

Portfoliomanagement is een cruciale verantwoordelijkheid bij Flexcity omdat het direct de omzet

bepaalt. Als portfolio manager bepaal je hoe de flexibiliteits-portfolio van Flexcity in de markt

wordt gezet. Je hebt dus direct invloed op het inkomen en de inkomsten van Flexcity Energy en

haar klanten.
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De verantwoordelijkheden van de portfolio manager bestaan uit:

● Beheer van TSO-tenders: bepaling van de beschikbare capaciteit en de bied-/prijsstrategie

op basis van marktexpertise

● Opzetten, implementeren en opvolgen van de biedstrategieën voor de

flexibiliteitsproducten. Formaliseren van deze biedstrategie en opleiden van het

Nederlandse team

● Opvolgen van de correcte levering van de dienst en proactief verminderen van de

bijbehorende risico's

● Bijhouden van de wijzigingen in de regelgeving voor de ancillary products: deelname aan

workshops en presentaties van de TSO over dit onderwerp

● Coördinatie tussen verschillende teams intern en met andere marktspelers

● De operationele continuïteit verzekeren door de planning van de

portefeuilleverantwoordelijkheden van het Nederlandse team te beheren

● Proactief identificeren, kwantificeren en wegnemen van financiële risico's verbonden aan

het aanbieden van flexibiliteitsdiensten

● Proactief identificeren van nieuwe mogelijke markten en waardestromen van huidige en

nieuwe flexibiliteit

Ons aanbod

● Je krijgt een baan met veel verantwoordelijkheid

● Je komt terecht in een enthousiast team binnen een informele bedrijfscultuur

● We bieden een aantrekkelijk salarispakket, in lijn met jouw kennis en ervaring

● We stimuleren innovatie in nieuwe Energy services en inspireren door interessante

projecten

● We ondersteunen opleidingsmogelijkheden

● We stimuleren (inter)nationale mobiliteit en flexibele werktijden

Discover 6 good reasons for joining Flexcity- by Veolia!

Contact informatie

Solliciteren op deze functie gaat heel eenvoudig. Wil je eerst meer weten over de functie? Dat kan

natuurlijk ook! Bel, WhatsApp of e-mail mij:

Vera van de Wetering, via vera.van-de-wetering@veolia.com , 0634526912.
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https://www.veolia.com/en/careers/your-career/6-good-reasons-work-at-Veolia

