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 Handel in Middenmeer zijn wij
op zoek naar een:

Energie manager
ECW Energy is als particulier netbeheerder, energieproduct 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
glastuinbouwbedrijven. 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
werksfeer.
Jezelf blijven ontwikkelen, deel uitmaken van een succesvol, gedreven team en de vrijheid hebben om
je eigen verantwoordelijkheden te nemen binnen een innovatieve omgeving waarbij duurzaamheid
voorop staat. Dàt is wat werken bij ECW inhoudt.
Wie zoeken wij?
Houd je van analyseren, ben je klantgericht en durf jij beslissingen te nemen? Dan zoeken we jou!
Als Energie manager ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse energiemanagement van de klanten
van ECW. Je analyseert en voorspelt de energiebehoefte van een aantal klanten en volgt en handelt
op de energiemarkten. Zo maak je keuzes om in deze energiebehoefte te voorzien, uiteraard op een
zo financieel optimaal mogelijke manier.
Je bent een sparringpartner voor de klant en hebt een aantal maal per week kort contact over de
operatie. Na een bepaalde periode evalueer je met de klant en breng je een verbeteradvies uit.
Samen met jouw collega’s zorg je voor een optimale inzet van de installaties door energie in te kopen
en te verkopen.
Je leert dit specialisme intern bij ECW.
De marktdynamiek, weersveranderingen en de operatie van de klant houden zaken onvoorspelbaar.
Hier weet je op den duur goed op in te spelen.

Wat ga je doen?
• Het uitvoeren van de energiehandel;
• Analyseren en voorspellen van de energiebehoefte van de klant;
• Dagelijks keuzes maken over de energie invulling;
• Het op- en afschakelen van installaties;
• De dienstverlening optimaliseren;
• Maken van diverse rapportages;
• Het volgen van de ontwikkelingen op de energiemarkten;
• Klantbezoek;
• Je werkt met professionals in de duurzame energie.

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 krijgt energie van handel en (data) analyse;
• Je kunt gestructureerd en gedisciplineerd werken;
• Je bent communicatief sterk;
• Je kunt goed samenwerken;
• Je bent marktgericht;
• Je hebt goede kennis van Excel;
• Je bent accuraat;
• Je bent service georiënteerd (klantgericht);
• Je hebt overtuigingskracht;
• Je bent proactief en werkt graag in teamverband;
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal.
Wat bieden wij je?
• Marktconform salaris;
• Goede privé- & werk balans door flexibele werktijden;
• Deelname aan ons fietsplan;
• Een goede pensioenvoorziening;
• Een informele werksfeer en volop mogelijkheden voor groei;
• Opleidingsbudget;
• Laptop;
• Telefoonkostenvergoeding;
• 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.

