
 

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 duurzame, 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!  

Wij zijn op zoek naar een fulltime 

 

Origination Analyst 

 
Afdeling en functie: 
Origination is verantwoordelijk voor het afsluiten van maatwerkcontracten met 
Wholesale tegenpartijen en grootzakelijke eindklanten. De focus ligt op de 
Nederlandse power-, gas-, Co2 en groencertificaten-markt. Het Origination team 
bestaat uit ervaren professionals met een commerciële achtergrond en kwantitatief 
opgeleide structurers en senior analysten. De commercieel ingestelde originators 
kunnen vertrouwen op een zeer uitgebreid netwerk aan zakelijke contacten en hebben 
vele jaren ervaring in de Nederlandse energiemarkt. De structurers ontwikkelen 
geavanceerde waarderingsmodellen en passen deze toe om innovatieve contracten te 
prijzen.  
 
De commercieel ingestelde origination analysts zijn sparring partner voor de originator 
aangaande de mogelijkheden qua administratieve afwikkeling in de systemen, het 
maken van analyses gedurende de periode dat het contract loopt en uitwerking van de 
contracttekst in geavanceerde waarderingsmodellen ter facturatie conform de tekst 
van het contract oa rekeninghoudend met wet en regelgeving.  
 
Op dit moment is de functie Origination Analyst nog gepositioneerd bij de Back Office 
Operations. Er wordt onderzocht welke positie in de organisatie het best passend is.  

 
Kerntaken en verantwoordelijkheden: 

• Fungeren als sparringpartner voor de Originators. Zodra bekend is dat de 
Originator van plan is een marktpartij te benaderen voor een leverings- of 
diensten contract wordt vaak de hulp ingeroepen van de Origination 
Analyst werkzaam op de afdeling Backoffice Operations.  

• Verstrekken van input met betrekking tot productopbouw en 
administratieve dan wel analyse mogelijkheden en gebruikelijke methoden 
van facturatie en mogelijkheden systeemtechnisch gezien.  

• Adviseren m.b.t. zaken als belastingtechnische zaken (EB, ODE en BTW)  

• Rapporteren van verklaringen mb.t. REMIT of anderszins. Dit als 
voorbereiding op het voeren van contract onderhandelingen maar ook in 
een later stadium als het contract gesloten is. 

• Naleven van de contractafspraken, de administratieve afwikkeling in de 
systemen en de gehele financiële afhandeling. 

• Omzetten van afgesloten contracten in samenspraak met de Originator in 
een geavanceerd excel rekenmodel om uiteindelijk tot verrekening en 
facturatie te komen. 

• Analyseren van brondata, zoals meetdata, vastgelegde trades, nominaties 
e.d. en signaleren van bijzonderheden, initiëren van oplossingen bij 
gesignaleerde aandachtspunten. 

• Analyseren van overige data in samenwerking met andere teams 
waaronder Origination, EDA en Financial Control. 

• Uitwisselen van de verrekening met de tegen partij en interne 
belanghebbenden. 



 

 

 

 

• Opstellen van de facturen en daarmee samenhangende administratieve 
verantwoordelijkheden, waaronder debiteurenbeheer. 

• Controleren en vastleggen van gegevens, waaronder REMIT-gegevens. 

• Verzorgen van facturatie van incidentele nota’s zoals GVO inkoop, boetes, 
jaarafrekeningen, SDE subsidie correcties en bepalen en afdragen van fee 
vergoedingen.  

• Deelname aan projecten.  
 

Wat verwachten we van je?  

• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau richting 
Economie/Bedrijfseconomie met exacte vakken waaronder 
wiskunde/statistiek; 

• Je kunt uitstekend met Excel overweg; 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschrift; 

• Je beschikt over kennis van de energie(handels)markt en hebt kennis van 
fysieke energie assets (centrales, gasopslag etc.); 

• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie; 

• Je beschikt over expertise op het gebied van complexe energiecontracten 
(structured products) en financiële producten (derivaten);  

• Je hebt expertise op het gebied van econometrische / mathematische 
modellen;  

• Je bent in staat om op eenvoudige wijze complexe contractinhoud te 
vertalen in tekst en om te zetten naar geavanceerde rekenmodellen;  

• Je hebt kennis van gehanteerde software applicaties (AFAS, Umax, Aligne, 
Remit Reporting Center, Excel, GEN Ebase, PDP, Datagenic, Aero). 

 
Competenties: 

• 3.3 (Presenteren en communiceren) - Concepten en meningen toelichten 

• 4.2 (Expertise en technologie toepassen) - Technische vakkundigheid 
toepassen 

• 4.3 (Analyseren) - Informatie analyseren en evalueren 

• 4.3 (Analyseren) - Aannames toetsen en onderzoeken 

• 6.1 (Plannen en organiseren) - Voortgang bewaken 

• 6.2 (Resultaten leveren en aan klantverwachting voldoen) - Zich op 
behoeften en tevredenheid klant richten 

 

De standplaats is Middelburg. 
 
 

Wat hebben we te bieden? 

We bieden je uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een collectieve 

ziektekostenverzekering, reiskostenvergoeding, aantrekkelijke kortingen op 

personeelsvoorzieningen, een Benefit Budget, waarmee je zelf de inzet voor je 

arbeidvoorwaarden kunt bepalen en een marktconform salaris.  

 

Salaris 

We belonen je hiervoor met een bruto maandsalaris van minimaal € 3.257,- en 

maximaal € 4.799,- bruto per maand. Inschaling is afhankelijk van relevante ervaring 

en geschiktheid. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met Vincent 

Meerman, telefoonnummer (06) 30 40 48 63. 



 

 

 

 

 

Belangstelling? 

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatie, samen met je CV vóór 3 

februari 2023 per e-mail naar vacatures@pzem.nl.  

  

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

 

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de procedure. 

 

mailto:vacatures@pzem.nl

