ECW Energy is een modern en vooruitstrevend energie bedrijf. Als particulier netbeheerder,
energieproducent en handelaar, met eigen netwerken van kabels en leidingen, productie- en
opslaginstallaties zijn wij steeds op zoek naar de meest duurzame en efficiënte manier om energie
te leveren aan bedrijven die veel energie nodig hebben, zoals grote kassen en datacentra. Wij zijn
gevestigd op het Noord-Hollandse bedrijventerrein Agriport en in het glastuinbouwgebied Andijk.
Met een team van professionals werken we er continu aan om de inzet van onze productiemiddelen
te optimaliseren.
Door de groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een:

Asset Manager (32-40 uur)
Doelstelling
Als asset manager ga je voor de afdeling netbeheer werken aan onze infrastructuur. Hier beheren
we onze elektra-, gas-, warmte-, CO2-, water- en data netten op Agriport en Andijk. De
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het actief beheren, monitoren en optimaliseren van de
infrastructuur om prestaties en bedrijfszekerheid van installaties te waarborgen.
Taken en verantwoordelijkheden
•
Beheren van de netten (elektra (20kV en 150kV), gas (HD), warmte, CO2, data, Water);
•
Het maken van beheersplannen en beleidsdocumenten;
•
Het opzetten en bewaken van capaciteits- en kwaliteitsplannen;
•
Opzetten van uitbreidingsplannen;
•
Maken van meerjarige onderhoudsplannen;
•
Opstellen van begrotingen voor de komende boekjaren;
•
Maken van technische en financiële analyses en het doorvoeren van verbeteringen en
innovaties.
Wat vragen we?
•
Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau (elektrotechnisch of
werktuigbouwkundig) of vergelijkbaar werk- en denk niveau;
•
Minimaal 6 jaar ervaring met onderhoud en beheer van assets;
•
Kennis van VG zorgsystemen en relevante wet- en regelgeving.
Competenties
•
Je kunt goed plannen en organiseren;
•
je bent accuraat;
•
analytisch;
•
Je houdt van structuur;
•
en kunt goed rapporteren;
•
Je bent service georiënteerd;
•
en je hebt overtuigingskracht.
•
Goede kennis van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift.
Wij bieden
Je komt te werken in een team van professionals in de duurzame energie waarbij je wordt
betrokken bij innovaties. Naast een marktconform salaris, flexibele werktijden en een goede
pensioenvoorziening bieden wij een informele werksfeer en volop mogelijkheden voor groei.
Herken je jezelf in het bovenstaande? Dan maken we graag kennis met je!
Stuur je CV en motivatie brief naar s.ketz@ecwnetwerk.nl.
Standplaats: Middenmeer.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

