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VACATURE  

       

 

 

Voor de afdeling Asset Optimisation & Trading zijn wij op zoek naar een fulltime 

 

Energy Trader (Shift) 
 

 
Afdeling en functie 
In het speelveld van de Nederlandse en Europese powermarkt biedt de functie van Energy 

Trader een dagelijkse uitdaging en een lange termijn ontwikkelingsmogelijkheid. Met een focus 

op de korte termijn energiehandel omvat de rol betrokkenheid bij het day-ahead inbieden van 

onze assets en de daaruit volgende intra-day optimalisatie. 

 

Het Shift Trading team is onderdeel van de afdeling Asset Optimisation & Trading binnen PZEM. 

Door het combineren van verschillende disciplines binnen een afdeling o.a. Quants, Analisten, 

Traders en Shift Traders is een stimulerende werkomgeving gecreëerd. Als Energy Trader in de 

shift ben je verantwoordelijk voor het fysiek optimaliseren van de Nederlandse en Noordwest 

Europese energie portfolio's. Met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving draag je bij 

aan een accurate nominatie van onze gas-, wind-, kern- en zonne-energie assets.  Daarnaast 

monitor je de gas en power markt op short term fundamentals van demand en supply. Door je 

analytische kennis en vaardigheden te combineren met commerciële inzichten weet jij het 

verschil te maken tussen een goed resultaat en het maximale resultaat. 

 

Het werk vindt plaats in een 5-ploegenrooster. Voor het lopen van een 5-ploegendienst rooster 

wordt een financiële compensatie van 30% bovenop het bruto maandsalaris gegeven. Men loopt 

2 ochtenden, 2 middagen en 2 nachten, en is daarna 4 dagen vrij (gemiddeld 33.6 uur per week). 

 

Wat verwachten we van je? 
Je hebt een afgeronde hbo of universitaire studie bijvoorbeeld bedrijfseconomie of wiskunde, of 

een vergelijkbare kwantitatieve discipline. Je bent commercieel gedreven en resultaatgericht. Je 

hebt affiniteit met financiële kwantitatieve methoden en technieken. Kennis van energiemarkten 

en –handel is een belangrijke pré. 

 

Met de opkomst van ‘algoritmisch traden’ is het ook zeker een pre als men economische kennis 

van modellen kan combineren met reeds opgedane programmeer vaardigheden (in bijvoorbeeld 

python). De functie kan ook zeker gezien worden als opstap naar een andere functie binnen de 

organisatie (analist/quant). 
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Persoonlijke vaardigheden: 
 

• Je bent besluitvaardig, neemt snel maar ook weloverwogen besluiten en durft hierin 

risico’s te nemen. 

• Je bent vasthoudend, werkt doelgericht en laat je niet uit het veld slaan door tegenvallers; 

• Je werkt accuraat, ordelijk en systematisch; 

• Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. 

 

Standplaats 
Middelburg 

 

Salaris 
De functie is ingedeeld in schaal 9. 

 

Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met Ruben de Vries, 

Teamlead Shift Trading, telefoonnummer 06 82 39 39 38. 

 

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

vacatures@pzem.nl. 

 

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

 

vacatures@pzem.nl.

