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

Adviseur Energiemarkt (junior)
Wij leveren energie aan bedrijven die veel energie nodig hebben, zoals grote glastuinbouw kassen. Dit
doen wij op een zo duurzaam mogelijke manier. Zo dragen wij bij aan een duurzame toekomst.
Hou jij van ondernemen? Durf jij beslissingen te nemen en wil je meebouwen aan onze successen?
Als Adviseur Energiemarkt (junior) leer je in de praktijk een specialisme. Voorkennis is daardoor minder
belangrijk. Je leert het vak van je collega’s. Samen met je team zorg je voor een optimale inzet van de
energie die wij dagelijks produceren met onze installaties voor onder andere de sier- en groenteteelt.
Samen houden we de energiemarkt in de gaten en zorgen we ervoor dat de klant zo min mogelijk geld
kwijt is aan energie. Door goed in te spelen op de actualiteiten en de weersverwachtingen besparen
we geld voor de klant.
Je neemt beslissingen op het gebied van energie en door middel van het in- en verkopen optimaliseer
je de energiekosten. Je zet je elke dag in om het maximale uit de energiemarkt te halen.
De werkzaamheden wisselen van het doen van biedingen op de korte- en lange termijn, het maken
van energiebegrotingen tot het adviseren van onze klanten.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Operationele aansturing;
In- en verkoop energie;
Maken van diverse rapportages;
Klantbezoek;
Energie begroting;
Dienstverlening optimaliseren;
Je werkt met professionals in de duurzame energie;
Je wordt betrokken bij innovaties.

Wat zijn je competenties?
•
•
•
•
•
•
•

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

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris;
Een goede pensioenvoorziening;
Een informele werksfeer en volop mogelijkheden voor groei;
Opleidingsbudget;
Deelname aan ons fietsplan;
Laptop;
Telefoonkostenvergoeding;
Goede privé- & werk balans door flexibele werktijden;
Thuiswerkmogelijkheden;
Teamactiviteiten zoals vrijdagmiddagborrels en teamuitjes.

Wat vragen we?
HBO (technische) bedrijfskunde of een (bedrijfs-) economische opleiding of 0-5 jaar ervaring in een
soortgelijke functie.
Kennis en ervaring in de energiesector is een pré.
Herken je jezelf in het bovenstaande? Dan maken we graag kennis met je!
Stuur je CV en motivatiebrief naar s.ketz@ecwenergy.nl. Heb je nog vragen neem gerust contact op.
Voor meer informatie ga je naar onze website: www.ecwenergy.nl
Standplaats: Middenmeer.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

