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Betreft: Sollicitatie Business Consultant / Informatie Analist

Geachte mevrouw Trooster,

‘Beyond the limit’, is een uitspraak die bij uitstek past op de energiemarkt. Inzichten en
ontwikkelingen evolueren immers in een razendsnel tempo. Sustainability is het credo. Het is dé
sector waar men doordrongen is van de noodzaak wijs om te gaan met natuurlijke resources.
Aan de vooravond van talloze duurzame en innovatieve projecten kan Asfad door te investeren
in het uitrollen van slimmere meters en andere handige uitvindingen concreet en substantieel
bijdragen aan hoe Nederland denkt over energieverbruik. Met veel plezier en energie kom ik de
afdeling Regie Kleinverbruik ondersteunen als business consultant / informatie analist om zo
toekomst al snel werkelijkheid te laten worden.

Verandertrajecten zijn niet altijd gemakkelijk. Een omslag van denken en moed om nieuwe
wegen in te slaan kan noodzakelijk zijn. Door mijn jarenlange ervaring in een branche die ook
sterk onderhevig is aan veranderingen en implementatie van nieuwe inzichten, de telecomsector,
ben ik inmiddels in staat om mensen en afdelingen mee te krijgen in vooruitstrevend beleid en
een strategie die ook in de praktijk klopt als een bus. Als senior solution integrator en solution
architect heb ik ervaring met het vertalen van wet- en regelgeving naar concrete functionele
requirements. Bovendien verwacht ik dat ICT ook in de energiemarkt een steeds centralere rol
gaat spelen. De eisen aan informatiesystemen groeien en kostenefficiënte oplossingen en
technologische ontwikkelingen gaan hand in hand. Multidisciplinair werken en meerdere invalshoeken onderzoeken is voor mij vanzelfsprekend.
De vele raakvlakken en interconnectiviteit tussen de wereld van energie en dat van de
telecommunicatie, maken dat ik zeer geïnteresseerd ben in deze functie. Het is voor mij de
ultieme kans om mijn carrière een nieuwe impuls te geven. Bij Asfad Meetbedrijf verwacht ik
precies op de juiste plek te zijn om mijn grote affiniteit met verandertrajecten en coördinerende
en adviserende rollen nog verder te ontwikkelen. De ervaring die ik tot nu toe heb opgedaan op
zowel projectmatig als aansturend vlak sluiten mijns inziens goed aan bij wat Asfad zoekt.
Uiteraard ben ik van harte bereid mijn motivatie en capaciteiten nader toe te lichten in een
gesprek. Een uitnodiging hiertoe zie ik met buitengewone belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Paul Kranenburg
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