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 team in Middenmeer zijn wij op zoek
naar een:

Jurist
(24 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 bedrijven. Zo dragen wij bij aan een duurzame toekomst! Onze ambitie brengt een
enthousiaste en energieke groeicultuur met zich mee. Er hangt een nuchtere, Noord-Hollandse sfeer
waarbij er hard wordt gewerkt, maar ook veel gelachen.
Jezelf blijven ontwikkelen, deel uitmaken van een succesvol, gedreven en gezellig team en de vrijheid
hebben om je eigen verantwoordelijkheden te nemen binnen een innovatieve omgeving waarbij
duurzaamheid voorop staat. Dát is wat werken bij ECW inhoudt.
Wie zoeken wij?
Het energielandschap is sterk in beweging. Flexibiliteit en kennis van de energiebranche is daarom
zeker een pré. Als jurist binnen ECW Energy heb je je focus op contractenrecht en energie.
Wij zoeken een ervaren jurist (3-10 jaar werkervaring) die breed is opgeleid.
Wat ga je doen?
Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het opstellen en controleren van contracten en het
geven van juridisch advies. Vragen van collega’s en klanten weet je uit te werken in een op maat
gesneden en praktisch antwoord. Als jurist binnen ECW Energy ben je direct betrokken bij de
activiteiten van ECW Energy en ben je samen met onze senior jurist het aanspreekpunt voor juridische
aangelegenheden op het gebied van contracten- energie- en ondernemingsrecht. Daarnaast pak je zelf
lopende dossiers op.
Waarom is dit jouw baan?
Je krijgt de ruimte om door jou opgedane kennis en ervaring in te zetten en verder te groeien binnen
een ambitieuze duurzame organisatie met een open en persoonlijke werksfeer.
Wat zijn je competenties?
• Je kunt gestructureerd en gedisciplineerd werken;
• Je bent secuur;
• Je bent communicatief sterk;
• Je bent flexibel en kunt goed plannen, organiseren en controleren;
• Je bent zelfstandig;
• Je kunt goed samenwerken;
• Je bent stressbestendig;
• Je spreekt en schrijft op een redelijk tot goed niveau Engels.

Wat bieden wij?
• Marktconform salaris;
• 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;
• Teamactiviteiten zoals vrijdagmiddagborrels en teamuitjes.

Wat vragen we?
• Afgeronde WO opleiding als jurist Nederlands recht;
• 3-10 jaar ervaring;
• flexibiliteit en kennis van de energiebranche 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.
Tel: 06 34333807. Voor meer informatie ga je naar onze website: www.ecwenergy.nl
Standplaats: Middenmeer
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

