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SECTOR 
Aardwarmte/Geothermie  

TEAM 
Jong én ervaren 

VAKGEBIED 
Operations/project management 

DIENSTVERBAND 
Fulltime 

DIENSTVERLENING 
Klantgerichte ondersteuning 

LOCATIE 
Rotterdam  

TEAM EN BEDRIJF 
Wij zijn een team van jonge én ervaren specialisten werkzaam in duurzame energie: aardwarmte, oftewel 
geothermie. Geothermie systemen bestaan uit productie- en injectieputten die op dieptes van 1.5–3 km 
warm (60 – 85°C)  water produceert. Via bovengrondse installaties wordt de warmte via een 
warmtewisselaar afgegeven aan een secundair warmtenetwerk. Op dit moment zijn voornamelijk 
glastuinbouwbedrijven aangesloten op zo’n warmtenet, waar aardwarmte gebruikt wordt als duurzaam 
én groen alternatief voor aardgas. Naast de geothermische operaties voor de glastuinbouw ondersteunt 
Veegeo ook het eerste geothermisch systeem welke warmte levert aan de bebouwde omgeving.  

Voor de realisatie en exploitatie van een geothermische operatie heeft Veegeo specialistische expertise 
in huis. Naast de kerncompetentie productie technologie begeleidt het team verschillende 
aardwarmteprojecten met project management, wells- en completion engineering, risico beheersing, en 
research en development. Momenteel ondersteunt ons team 70% van de producerende aardwarmte 
operators in Nederland, waaronder de grootste operators in de sector. Omdat geothermie in noordwest 
Europa een opkomende markt is, is er nog veel ruimte is voor technische optimalisatie en zijn er tal van 
groeimogelijkheden.  



 

FUNCTIE 
Als Operations Manager Geothermie geef je leiding aan het wells production team, en overzie je tevens 
de verschillende ondergrondse operaties binnen ons veelzijdig portfolio aan aardwarmte 
winningslocaties in Nederland. Bij verschillende aardwarmte productielocaties is ons team, in nauwe 
samenwerking met de klanten, verantwoordelijk voor productiemonitoring en -optimalisatie, 
integriteitsbewaking, en de uitvoering van workovers en interventies. Daarnaast ondersteunt het team 
geothermie projecten in de realisatiefase met, onder andere, het projectmanagement voor boringen en 
puttesten, maar ook met bijvoorbeeld de strategie en uitrol van seismische monitoring. 

Wij zoeken iemand die het huidige team van ervaren specialisten en ambitieuze junior engineers verder 
zal verbreden en professionaliseren. Die op basis van praktische, technische ervaring bij de verschillende 
operaties het overzicht bewaard, en die zich thuis voelt op de mijnbouwlocatie en niet bang is om zo af 
en toe de handen vuil te maken. Onze ideale kandidaat is ervaren met productie technologie en/of 
putten management, en is bovenal enthousiast om met diens pragmatische, leidinggevende kwaliteiten 
het team uit te bouwen en onze dienstverlening verder te verbreden. 

Voorbeelden van jouw taken als Operations Manager Geothermie zijn: 
▪ Aansturen van het productieteam 
▪ Coördinatie operationele services met onze interne en externe specialisten 
▪ Projectbegeleiding (kwaliteit, budget, planning, risicobeheersing, wetgeving) 
▪ Optimalisatie klantcontact 
▪ Uitstippelen en implementatie bedrijfsstrategie  
▪ Verbreding van onze dienstverlening, in samenhang met HR en commerciële aspecten 

ONS AANBOD 
Veegeo biedt jou de mogelijkheid om als Operations Manager Geothermie een technisch team van 
engineers te begeleiden bij veelzijdige, uitdagende projecten, en onze dienstverlening te optimaliseren 
en verbreden. 

Ons aanbod betreft: 

▪ Functie in een groeiende, duurzame sector 
▪ Open en duidelijke bedrijfscultuur 
▪ Directe impact door jouw inzet 
▪ Combinatie van kantoor en operationele 

werkzaamheden 

Met de volgende arbeidsvoorwaarden: 

▪ Marktconform salaris (€70,000 – 100,000), 
afhankelijk van kennis en ervaring 

▪ 25 vakantie dagen per jaar 
▪ Budget voor persoonlijke ontwikkeling 
▪ Mooi kantoor in Rotterdam

JOUW PROFIEL 
Wij zijn op zoek naar een aanvulling op ons dynamische team, met het volgende profiel: 

▪ Relevante praktische en technische werkervaring met put/productie engineering 
▪ Ervaren met project management en begeleiden van technische teams  
▪ Oog voor procesoptimalisatie, verbreding dienstverlening, en bedrijfsstrategie 
▪ Op gemak op kantoor én de mijnbouwlocatie 
▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
▪ Affiniteit met geothermie/duurzame energie is een pré 

Voor meer informatie, kijk op veegeo.nl. Ben je geïnteresseerd? Vertel ons wie je bent en waarom je 
deze functie interessant vindt, en we nemen graag contact met je op! 

Email: info@veegeo.nl 

https://www.veegeo.nl/

