ECW energy is als particulier netbeheerder, energieproducent en handelaar, met eigen netwerken van
kabels, leidingen, productie- en opslaginstallaties steeds op zoek naar de meest duurzame en efficiënte
manier om energie te leveren aan bedrijven die veel energie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld grote
glastuinbouw kassen.
Wij zijn gevestigd op het Noord-Hollandse bedrijventerrein Agriport en in het glastuinbouw gebied
Andijk waar onze afdeling Handel zich bezighoudt met het ondersteunen van de interne en externe
klanten bij het optimaliseren van hun productie en verbruik ten opzichte van de energiemarkten.
Dit doen we door het aanbod te bundelen en te verhandelen op diverse markten en door slim gebruik
te maken van onze opties: koop, verkoop, productie en opslag voor verschillende energiedragers. Waar
mogelijk maken we hierbij gebruik van automatisering wat voor een deel “in huis” wordt ontwikkeld
en beheerd.
Voor deze jonge en enthousiaste afdeling zijn we op zoek naar een:

Portfolio manager Energie (32-40 uur)
Wat ga je doen?
Hou jij van accountmanagement? Ben je commercieel, gedreven en is verbinden jouw 2e natuur? Vind
je het leuk om je bezig te houden met het afsluiten van contracten op korte- en middellange termijn,
met als resultaat optimale kosten/opbrengsten? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!
Taken en verantwoordelijkheden

•
•
•
•
•
•

Je houdt je bezig met contractbeheer van technische- en energie contracten;
Je zorgt voor optimale kosten/opbrengsten;
Bij toerbeurt verricht je de dagelijkse handelsactiviteiten;
Je houdt je bezig met energie- en prijsdata analyse en advisering;
Je bent bereid om periodiek weekenddienst te draaien (circa 2 uur werk per dag);

Je hebt affiniteit met techniek en duurzaamheid.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•

Je houdt het overzicht en je hebt een beheers mentaliteit;
Je krijgt energie van (data) analyse;
Je bent marktgericht;
Je hebt ruime Excel master kennis;
Je bent accuraat;
Je bent service georiënteerd;
Je hebt overtuigingskracht.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris;
Je komt te werken in een team van professionals in de duurzame energie;
Je wordt betrokken bij innovaties;
Flexibele werktijden;
Een goede pensioenvoorziening;
Een informele werksfeer en volop mogelijkheden voor groei;
Opleidingsbudget;
Deelname aan ons fietsplan;
Laptop;
Telefoonkostenvergoeding;
Goede privé & werk balans;
Thuiswerkmogelijkheden.

Wat vragen we?
HBO bedrijfskundige- of een economische opleiding of vergelijkbaar werkniveau. Je houdt van het
scheppen van structuur en werkt accuraat. Je hebt commerciële vaardigheden met betrekking tot
relatiebeheer en adviseren. Daarnaast heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring in zakelijke
dienstverlening/handel.
Herken je jezelf in het bovenstaande? Dan maken we graag kennis met je! Stuur je CV en motivatiebrief naar s.ketz@ecwenergy.nl.
Standplaats: Middenmeer.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

