
BOX energie is een jong en dynamisch bedrijf. BOX energie is nog relatief onbekend in Nederland, maar is  
de enige energieleverancier die 20% van haar marge op gas en stroom doneert aan het KWF. Daarnaast heeft 
BOX energie onder de merknaam BOX zorgeloos duurzaam een innovatief verduurzamingsconcept ontwikkeld. 
Sinds de introductie van dit succesvolle concept maken wij een gestage groei door.

Hierdoor zijn wij in heel Nederland op zoek naar adviseurs!

Verduurzamen is hot. Dagelijks word je op diverse nieuwszenders en andere media geconfronteerd met onderwer-
pen zoals: verduurzamen, klimaatakkoord, energietransitie, nul op de meter etc. Dit heeft ook zijn weerslag op het  
aantal aanbieders van energiebesparende maatregelen. Er zijn inmiddels veel bedrijven die een bepaalde vorm 
van energiebesparende producten leveren. Denk aan zonnepanelenaanbieders, isolatiebedrijven, kozijnen-
leveranciers etc.

Juist door dit grote aantal aanbieders is het voor de consument bijna ondoenlijk om een goed overzicht van de 
mogelijkheden op dit vlak te krijgen. Hier geldt het welbekende: door de bomen zie je het bos niet meer. Daar 
hebben wij een oplossing voor. BOX zorgeloos duurzaam ontzorgt de consument volledig op het gebied van het 
verduurzamen van de woning. In veel gevallen kan dit kostenneutraal.

Wat ga jij doen?
Wij geloven niet in online advies, maar denken dat een persoonlijke aanpak veel beter is voor onze klanten. 
Daarom spreken we graag bij onze klanten thuis af, om de mogelijkheden met hen door te nemen. Elk huis is
immers anders. Je agenda wordt voor je volgepland, zodat jij je kunt focussen op het adviseren. Volgens ons 
concept breng je de mogelijkheden van verduurzaming, de kosten en opbrengsten in kaart, waarna je een goed 
onderbouwd advies uitbrengt.

Samen met onze gecertificeerde partners verzorgen wij onder andere de installatie van zonnepanelen, het 
aanbrengen van isolatie, het plaatsen van nieuwe kozijnen en/of een van de andere maatregelen om energie te 
besparen. Na afloop verzorgt de binnendienst de administratieve afhandeling van o.a. de BTW teruggave en  
een nieuw verbeterd energielabel voor de woning.

Wat vragen wij van jou?
 Plezierige persoonlijkheid
 Minimaal MBO werk- en denkniveau
 Affiniteit met de branche
 Sterke communicatieve en commerciële vaardigheden, 
 bij voorkeur enkele jaren buitendienstervaring
 Probleemoplossend vermogen
 Representatief en dienstverlenend

Wat bieden wij?
 Basissalaris met daarnaast een ruime variabele beloning gebaseerd op je prestaties
 Een auto van de zaak, laptop en mobiele telefoon
 Diverse opleidingsmogelijkheden
 Een goed gevulde agenda
 Een veelzijdige, zelfstandige en verantwoordelijke functie
 De kans om mee te bouwen aan een duurzamer Nederland

Interesse om BOX zorgeloos duurzaam te versterken?
Stuur ons dan je motivatie en CV t.a.v. joyce.putman@boxenergie.nl
Wij kijken er naar uit je te ontmoeten.
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