8,2 miljoen huizen en 1 miljoen bedrijfspanden. Ze moeten allemaal
verduurzaamd worden. Een enorme opgave waarvoor je veel competente vakmensen nodig hebt. Etran vormt de drijvende kracht
achter klimaatambities. Door een nieuwe groep professionals op te
leiden, brengen we de energietransitie in beweging. En zijn we van
betekenis in de praktijk.

Dit zijn onze
energieprofessionals
Onze energieprofessionals zijn gemotiveerd, vinden het leuk
om met mensen te werken en hebben verstand van zaken. Je
verwacht misschien dat ze uit de bouw- en installatiebranche
komen, maar we willen de tekorten in die sector niet vergroten.
Daarom richten we ons op professionals vanaf mbo-niveau 4
die werk zoeken of aan een carrièreswitch toe zijn. We kijken naar
achtergrond, maar bovenal naar talenten. Op basis daarvan
bieden we een passende opleiding en werkplek, zodat ze het
verschil kunnen maken. Nu en in de toekomst.

Leren en werken
in de praktijk
Zoek jij energieprofessionals? Dan komen we bij je langs voor een kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek verbinden we je aan kandidaten die
bij jouw organisatie passen. Is er een match, dan start het traject.
•
•
•

De kandidaten volgen eerst een opleiding van drie maanden en lopen 		
daarnaast onbetaald stage.
Hebben ze hun certificaat behaald, dan gaan ze aan de slag als
energieprofessional in de gebouwde omgeving.
Deze detacheringsperiode duurt minimaal twaalf maanden.
Daarna kunnen ze eventueel doorgroeien naar andere functies
waaraan behoefte is. Met behulp van onze goede begeleiding en
de benodigde opleidingen zijn en blijven ze van waarde.

Investeer in jouw
team van de toekomst
In 2050 willen we leven in een klimaatneutraal, fossielvrij en
circulair Nederland. 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. Dit is dan ook hét moment om stappen
te zetten. Met onze energieprofessionals haal je waardevolle
kennis in huis. En investeer je in jouw team van de toekomst.

Gerrit Visser
founder
“Werken draait tegenwoordig niet alleen meer om geld verdienen.
Professionals vinden het steeds belangrijker om van betekenis
te zijn. Etran biedt die mogelijkheid. We zijn een organisatie die
maatschappelijk verantwoord onderneemt en professionals de
kans geeft om met hun talenten het verschil te maken. Op basis
daarvan ontstaat een duurzame relatie. En kunnen we op de
lange termijn bijdragen aan de energietransitie.”

