Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging binnen een dynamische omgeving in een gedreven team? Wil jij
meebouwen aan onze successen? Ter versterking van ons team Operations in Middenmeer zijn wij op
zoek naar een:

Junior Operator (40 uur)
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. Zo dragen wij bij aan een duurzame toekomst!
Binnen ECW houdt onze afdeling Geo Systemen zich bezig met de duurzame winning van aardwarmte
(Geothermie). Onze ambitie brengt een enthousiaste en energieke groeicultuur met zich mee. Er hangt
een nuchtere, Noord-Hollandse sfeer waarbij er hard wordt gewerkt maar waar je ook veel ruimte
krijgt om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast heb je de vrijheid om je eigen verantwoordelijkheid te
nemen binnen een innovatieve omgeving waarbij duurzaamheid voorop staat.
Dát is wat werken bij ECW inhoudt.
Wat ga je doen?
Als junior Operator ben je verantwoordelijk voor alle processen met betrekking tot de geothermie
systemen bovengronds. Hier komen je kwaliteiten op het gebied van de bediening van de installatie

volledig tot zijn recht. Je voert controlerondes uit en je beoordeelt de staat van de installaties. Tevens
zorg je voor de algemene orde en netheid op de locaties. Metingen en kleine reparaties voer je zelf uit,
grotere klussen worden door jou samen met je collega’s begeleid.
Sta je stevig in je schoenen en ben je een open-minded Junior Operator met passie voor duurzaamheid? Misschien word jij dan wel onze nieuwe collega!
Taken en verantwoordelijkheden
•
Verantwoordelijk voor alle processen met betrekking tot de geothermie systemen
bovengronds;
•
Bediening van de installaties;
•
Je voert controlerondes uit;
•
Je zorgt voor de algemene orde en netheid op de locaties.
Competenties
•
Je werkt zelfstandig;
•
Je bent flexibel en hebt weinig sturing nodig;
•
Je hebt gevoel voor overzicht en structuur;
•
Je toont initiatief, bent accuraat en leergierig en beschikt over een probleemoplossend vermogen;
•
Je gaat makkelijk de verbinding aan met collega’s en externen;
•
Je hebt een Noord-Hollandse hands-on mentaliteit;

Wij bieden
•
Een marktconform salaris;
•
Je komt te werken in een team van professionals in de duurzame energie;
•
Een goede pensioenvoorziening;
•
Een informele werksfeer en volop mogelijkheden voor groei;
•
Een opleidingsbudget;
•
Reiskostenvergoeding;
•
Deelname aan ons fietsplan;
•
Laptop;
•
Telefoonkostenvergoeding;
•
Teamactiviteiten zoals vrijdagmiddagborrels en teamuitjes (als het weer kan).
Functie-eisen
•
Minimaal MBO-4 diploma E&I plus AOT (algemeen operationeel technicus) en/of Maroff
(maritiem officier) bij voorkeur 1-2 jaar relevante werkervaring;
•
Als Junior Operator werk je volgens strikte procedures en richtlijnen;
•
Je bent zelfstandig, pro actief en hebt weinig sturing nodig;
•
Je bent flexibel ingesteld en bent bereid om op den duur in het storingsdienstrooster mee te
draaien;
•
Daarnaast ben je bij voorkeur woonachtig in Noord-Holland maximaal 50 km rondom de
Agriport in Middenmeer en in het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer;
•
Ten slotte beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•
Ervaring in de energie sector is een pré.
Herken je jezelf in het bovenstaande? Dan maken we graag kennis met je! Stuur je CV en motivatiebrief naar Suzanne Ketz. s.ketz@ecwenergy.nl. Voor vragen neem gerust contact op. Voor meer
informatie kijk je op onze website www.ecwenergy.nl.
Standplaats: Middenmeer.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

