Zoek je een baan waarin je van betekenis bent? Maak de transitie
met Etran. Wij leiden je op tot energieprofessional, zodat je de wereld elke dag een beetje mooier kunt maken. Werk is er genoeg: in de
komende jaren moeten er maar liefst 8,2 miljoen huizen en 1 miljoen
bedrijfspanden verduurzaamd worden.

Laat je opleiden tot
energieprofessional
We zitten midden in een energietransitie. Met elkaar gaan we
van fossiele brandstoffen over naar duurzame energiebronnen,
zoals zon, wind en water. Om deze transitie een boost te geven,
zijn er zo’n 46.000 energieprofessionals nodig. Daarvan kun jij er
één worden. Bij Etran helpen we professionals vanaf mbo-niveau
4 die werk zoeken of van carrière willen switchen. We kijken naar
achtergrond, maar bovenal naar talenten. Op basis daarvan
bieden we een passende opleiding en werkplek. Zo kun je het
verschil maken. Nu en in de toekomst.

Leren en werken
in de praktijk
Wil jij energieprofessional worden? Dan plannen we een
kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek kijken we welke
opdrachtgevers bij je passen. Is er een match, dan start het traject.
•
•

•

Je volgt eerst een opleiding van drie maanden en loopt 						
daarnaast een aantal dagen per week stage.
Heb je jouw certificaat behaald, dan ga je bij een
opdrachtgever aan de slag als energieprofessional in de
gebouwde omgeving. Deze detacheringsperiode duurt							
minimaal twaalf maanden.
Daarna kun je eventueel doorgroeien naar andere functies
Omdat de energietransitie volop in beweging is, ontstaan er 			
de komende jaren veel mogelijkheden.

Kies voor het werk
van de toekomst
Wat doe jij als je huis in brand staat? Ga je eerst stofzuigen
of begin je direct met blussen? Over het antwoord hoef je
waarschijnlijk niet na te denken. En zo zouden we ook moeten
reageren op klimaatverandering, de grootste bedreiging
voor ons welzijn. Ambitie is om in 2050 in een klimaatneutraal,
fossielvrij en circulair Nederland te leven. Hoewel dat nog ver

weg lijkt, hebben we geen tijd te verliezen. We moeten op
een fundamenteel andere manier produceren, consumeren,
reizen, wonen en energie opwekken. Als energieprofessional
draag jij bij aan die transitie. En beschik je over een baan met
een mooi toekomstperspectief.

Gerrit Visser
founder
“Werken draait tegenwoordig niet alleen meer om geld
verdienen. Je wil van betekenis zijn en iets bijdragen aan de
wereld. Etran biedt die mogelijkheid. We zijn een organisatie die
maatschappelijk verantwoord onderneemt en je de kans geeft
om met jouw talenten het verschil te maken.”

