nieuwe mensen kunnen gebruiken. Topwind
vormt de schakel tussen beleid en uitvoering,

WERKEN BIJ
TOPWIND
VOELT ALS
THUISKOMEN
Aan Johan Top en Ruud Kerkhof, de oprichters en

we kunnen dus zowel praktische als theoretische
mensen gebruiken.
VERTROUWEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
“Waarom je als techneut nou juist bij Topwind
moet komen werken? We vormen samen
een echt team dat elkaar vertrouwt en
verantwoordelijkheid geeft. Daardoor heerst
er hier een prettige, informele sfeer met veel
ruimte voor eigen inbreng en initiatieven. Heel

B E K IJ K D E
AC T U E L E
VAC AT U R E S :
TOPWIND.NL

eigenaars van Topwind, hoef je eigenlijk niet te vragen

“Wij ontzorgen onze klanten in het volledige

absoluut de toekomst. De ontwikkelingen gaan hard,

traject van ontwikkeling, realisatie en exploitatie

en techniek is daarin onmisbaar, dit maakt dat geen

van windparken. Ons team bestaat uit 11
medewerkers waarbij ieder zijn eigen rol heeft.

dag hetzelfde is.

Bij ons werken projectmanagers, assetmanagers,
consultants en specialisten op het gebied van IT
en data-analyse. Echte techneuten, die het leuk
en op te lossen. Bijna elk project is uniek en dat
zorgt voor mooi werk, waarbij het aankomt op
samenwerken en verstand van zaken.”
GEVARIEERD WERK
“We hebben drie specialismen waarmee we

B IJ T E M O G EN D R AG EN? ”

H E T O M DA A R N U A L J E S T EEN TJ E A A N

vinden om complexe uitdagingen aan te gaan

W EG T E D EN K EN . H O E G E W EL D I G IS

belangrijk dat iemand met plezier naar zijn werk
gaat én dat zijn werksituatie goed aansluit op
zijn thuissituatie. Laats zei een collega: ‘werken

voor tevreden klanten!” c

ook niet anders, want duurzame (wind)energie heeft

“ W I N D EN ER G I E IS S T R A K S N I E T M EER

een passie voor windenergie. Voor ons is het

wij dat ook, want tevreden werknemers zorgen

namelijk altijd dynamisch en uitdagend. Dat kan

RUUD KERKHOF

of directeuren. Wij zijn vooral vakidioten met

bij Topwind voelt als thuiskomen’. En zo vinden

waar ze energie van krijgen. Werken bij Topwind is

JOHAN TOP

eerlijk: Ruud en ik zijn geen echte ondernemers

onze klanten van dienst zijn: Systems, Project
Management en Asset Management. De
engineers van Systems hebben verschillende
systemen ontwikkeld om de veiligheid en
prestaties van windturbines te optimaliseren.
Project Management is van het begin tot het
einde betrokken bij de realisatie van complete
zon- en windparken. Asset Management
omvat alles op het gebied van het beheren,
onderhouden en optimaliseren van windparken.
Heel gevarieerd werk dus, waarbij we altijd

