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Demand response analist

Start Per direct

Duration Niet gedefiniëerd

Office Schiphol-Rijk

Contact Stuur je motivatie en CV naar sophie.compere@veolia.com



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 assets.
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 Demand response marktanalist. Je komt terecht in een dynamisch team
dat zich inzet voor de energietransitie en waarin je direct je eigen verantwoordelijkheid krijgt. Op basis
van de technische gegevens die je krijgt en rekening houdend met de huidige marktomstandigheden,
bereken je het flexibele stroompotentieel van industriële klanten. Je wint het vertrouwen van de klant
door duidelijke aannames te doen over het industriële proces, en overtuigt de klant met
kwaliteitsstudies. Je werkt nauw samen met een Technical Account Manager binnen het team, die in
direct contact staat met de klant. Samen vertaal je de detailstudies naar een voor de klant begrijpelijk
voorstel. Je communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) zijn daarom net zo belangrijk als
je analytische vaardigheden!

Daarnaast houd je je bezig met de dagelijkse valorisatie van de portefeuille van Flexcity op de
reservemarkten. Flexcity is een toonaangevende aggregator in Nederland en andere Europese
landen. Je werkt mee aan de strategische biedingen en berekent de afrekeningen voor de industriële
opdrachtgevers. Daarbij pas je nauwgezet de regels van de netbeheerder TenneT toe en houd je
rekening met de marktomstandigheden (onbalansprijzen etc.). Een goede kennis van de Nederlandse
energiemarkt of een diepgaande interesse in dit onderwerp is dan ook een must.

Je vaardigheden en profiel
● Sterke analytische vaardigheden
● Je bent klantgericht: je denkt vanuit de klant
● Proactieve benadering en sterk verantwoordelijkheidsgevoel
● Technische interesse in nieuwe technologieën en passie voor energie zijn een must
● Vloeiend in Engels en Nederlands. Elke andere taal is een pluspunt
● Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de ingenieurswetenschappen



● 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
● Sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, zowel intern als extern

Je verantwoordelijkheden
● Beoordelen van de flexibiliteitskenmerken van de installaties voor nieuwe sites
● Identificeer en kwantificeer de verschillende risico's
● Evalueer op basis van de flexibiliteitskenmerken en onze huidige portefeuille de waarde die de

sites zouden kunnen toevoegen aan de portefeuille
● Samen met de accountmanager technische voorstellen doen voor nieuwe en bestaande

klanten en ondersteuning bieden
● Assisteren bij de integratie van de activa in onze portefeuille
● Je biedt cliëntondersteuning en communiceert rechtstreeks met onze cliënten

Ons voorstel
● Je komt te werken in een enthousiast team binnen een informele bedrijfscultuur
● We bieden een aantrekkelijk salarispakket
● We stimuleren innovatie in nieuwe energiediensten en inspireren door interessante projecten
● We ondersteunen opleidingsmogelijkheden
● We stimuleren (inter)nationale mobiliteit en flexibele werktijden
● We creëren een gemeenschapsgevoel door middel van teamevenementen

Discover 5 good reasons for joining Flexcity- by Veolia!

Contact informatie
Stuur je CV en motivatiebrief naar Sophie Compère - sophie.compere@veolia.com


