
 
 

Vacature  
 

Voor de afdeling Analytics, zijn wij op zoek naar een fulltime 

 

 

Senior Market Analyst 

 
PZEM richt zich op productie, handel én levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke 
markt. Door mondiale prijsbewegingen van grondstoffen en de transitie naar een CO2-neutrale 
energievoorziening, zijn energiemarkten zeer dynamisch en volatiel. Daarom optimaliseren we 
onze portefeuille aan zeer flexibele productie-, transport- en opslagcapaciteit continu en handelen 
we 24 uur per dag, 7 dagen per week. In deze dynamische energiemarkt is PZEM de stabiele 
factor. Dat is altijd zo geweest!  

Afdeling en functie 
De afdeling Analytics is de “competitive back-bone” van PZEM. Het belang van analytische 
competenties en geavanceerde kwantitatieve modellen is in de afgelopen jaren significant 
toegenomen. Dit als gevolg van de toenemende complexiteit die komt kijken bij de transitie naar 
een CO2-neutrale energievoorziening. Inzicht in de fundamentele ontwikkelingen in de 
energiemarkt op zowel korte als lange termijn spelen een cruciale rol. Niet alleen bij het adviseren 
van de handelaren en bij de optimalisatie van PZEM’s asset portfolio, maar ook bij de introductie 
van nieuwe business modellen en het maken van complexe strategische keuzes. De afdeling 
Analytics kenmerkt zich door “brainpower” en “research & development” in een sterk 
resultaatgerichte en ondernemende omgeving. Dit vereist van de medewerkers een combinatie 
van analytische en commerciële competenties en de vaardigheid om zowel zelfstandig als in 
teamverband te kunnen werken.  
 
De belangrijkste doelen van de afdeling Analytics zijn:  

1. Verschillende afdelingen van PZEM voorzien van kwantitatieve en fundamentele modellen 
en analyses.  

2. De organisatie voorzien van strategische adviezen en adviseren en ondersteunen van 
directie en management van PZEM bij de strategische besluitvorming en positionering.  

 
Om deze doelen te realiseren, is de afdeling Analytics op zoek naar een Senior Market Analyst die 
rapporteert aan de Teamlead Market Analysis, die vervolgens rapporteert aan de Manager 
Analytics. 

 

Kerntaken 

• Monitoren van ontwikkelingen die relevant zijn voor de Westeuropese energiemarkt;  

• Verwerken van deze ontwikkelingen in PZEM’s eigen fundamentele model; 

• Ontwikkelen en onderhouden van toekomstige scenario’s met bijhorende lange termijn prijs 

projecties; 

• Gebruiken van deze projecties om actief op zoek te gaan naar investerings- en 

handelsmogelijkheden;  

• Afdeling Trading voorzien van advies en analyses en daarmee bijdragen aan de 

handelsrestultaten; 

• Vertegenwoordigen van PZEM als kennispartner richting klanten en branche organisaties; 

• Vanuit je expertise en in combinatie met de beschikbare tools en modellen vragen 

beantwoorden en beoordelen van onderzoeksideeën vanuit traders, quant analysts en 

andere collega’s; 

• Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe tools, modellen en rapporten. 
 

Wat verwachten we van jou? 
Je hebt een afgeronde  universitaire opleiding (MSc) in de richting van Economie, Wiskunde, 
Techniek of andere kwantitatieve discipline. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de 



 

 

 

 

energiemarkt  en beschikt over grondige kennis van de Westeuropese energie (elektriciteit, gas en 
CO2) markten. Je hebt inzicht in Nederlands en Europees energiegerelateerd beleid en wet- en 
regelgeving. Je hebt affiniteit met statistiek, econometrische technieken, kwantitatieve analyse en  
belangrijke programmeertalen (zoals Python, Matlab, VBA) en rapportage tools (Power BI). 
Je bent proactief en in staat om zowel zelfstandig en onafhankelijk te werk te gaan, maar laat ook 
zien dat je uitstekend kunt werken in een team.  
 

Competenties 

• Sterke analytische vaardigheden 

• Presentatie en communicatie vaardigheden 

• Creatief en ondernemend denken 

• Proactieve houding 
 

Wat hebben we te bieden? 
Je gaat werken in ons kantoor in Middelburg. Deze dynamische en uitdagende omgeving en de 
interactie met verschillende professionals biedt volop mogelijkheden om jezelf zowel inhoudelijk 
als persoonlijk te ontwikkelen. Natuurlijk bieden we een marktconform salaris met uitstekende 
arbeidsvoorwaarden. Door middel van een benefit budget kun je je aanvullende 
arbeidsvoorwaarden deels zelf invullen.  

 

Standplaats 

De standplaats is Middelburg. 

 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Jorim de Boks, Manager 

Analytics, telefoonnummer: 06-13652378. 

 

Interesse? 

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatie, samen met je CV per e-mail naar 

vacatures@PZEM.nl   

  

Een psychologisch onderzoek (assessment) kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Voor deze vacature vindt gelijktijdig in- en externe werving plaats. 
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