
 
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in een dynamische werkomgeving binnen een gedreven team? 

Wil jij meebouwen aan een groene toekomst? Ter versterking van ons team in Middenmeer zijn wij 

voor onze afdeling Geo systemen (projecten bovengronds) op zoek naar een:  

 

Technisch kwaliteitsmedewerker 

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 
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. Dát is wat werken bij ECW inhoudt. 

Wie zoeken wij?  
Als technisch kwaliteitsmedewerker weet je prioriteiten te stellen. Je bent gedreven en kan anderen 
enthousiasmeren om veranderprocessen door te voeren. Hierin neem je het voortouw. Jouw 
verantwoordelijkheden liggen onder andere bij de controle op de eindkwaliteit van het product. 

Eén van de hoofdtaken is het doen van tussentijdse- en eindcontroles op deel- en eindproducten aan 

de hand van technische tekeningen en procedures.  

Ben jij technisch, zelfstandig, ondernemend en kwaliteitsbewust? Dan is deze vacature zeker iets voor 
jou! 

Wat ga je doen? 
Als technisch kwaliteitsmedewerker zie je continu uitdagingen en mogelijkheden om op een 
gestructureerde wijze invulling te geven aan jouw rol. Je houdt ontwikkelingen op het gebied van 
kwaliteit nauwlettend in de gaten.  
 

Afspraken en duidelijkheid zijn voor onze afdeling van groot belang. Wij werken volgens een aantal 
vaste processen en bewaken de ‘as built’ tekeningen. 
 
Vragen van collega’s over kwaliteit weet je uit te werken in een op maat gesneden en praktisch 
antwoord. Zo kunnen we andere afdelingen van de juiste informatie voorzien. 

Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het maken van afspraken/demarcaties met betrekking 

tot kwaliteit en de nazorg en evaluatie van de diverse eindprojecten; het opzetten van een codering 

t.b.v. tagging van componenten/documenten; het bijhouden van de planning in MS Projects, het 

bijhouden en uitvoeren van de normen en certificering t.b.v. het ontwerp en de keuring; het in kaart 

brengen van project management en het bewaken van fases en moc’s (voorwaarden start/vervolg 

project); het certificeren van gereedschappen (hardware/software); het opzetten van een fileplan en 

het maken van actielijsten/werkplannen. 

 



 
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. 
 

Wat bieden wij? 

• Marktconform salaris; 

• Flexibele werktijden; 

• Deelname aan ons fietsplan; 

• Een goede pensioenvoorziening; 

• Een informele werksfeer en volop mogelijkheden voor groei; 

• Opleidingsbudget; 

• Laptop; 

• Telefoonkostenvergoeding; 

• Goede privé- & werk balans; 

• Thuiswerkmogelijkheden; 

• Teamactiviteiten zoals vrijdagmiddagborrels en teamuitjes. 
 
Wat vragen we? 
• Minimaal een afgeronde technische MBO opleiding, bijvoorbeeld richting procestechniek; 
• In staat om procesmatig te denken en zelfstandig procedures en werkinstructies uit te werken; 
• Ervaring met het lezen van technische tekeningen; 
• Ervaring als technisch kwaliteitsmedewerker in een eerdere functie is een pré; 
• Kennis van diverse verbetertools; 
• Ervaring met kwaliteitsstandaarden (ISO); 
• Goede kennis van de Nederlandse- en Engelse taal; 
• Je bent proactief en werkt graag in teamverband. 

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. 
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