
 

QHSE Manager – Eteck  
 
Eteck, is een van origine Haags familiebedrijf Van Eck, opgericht in 1895 en sinds 2017 gedeeltelijk PE-owned. 
Als leverancier van duurzame warmte is het een snelgroeiende en ambitieuze organisatie, die een leidende 
speler is binnen de verduurzaming van de Nederlandse warmtevraag op de particuliere én zakelijke markt. In 
2019 ontving Eteck de prijs voor het meest duurzame warmtenet en in 2020 voor de 9de keer op rij de FD 
Gazelle Award voor snelst groeiend bedrijven van Nederland. Het hoofdkantoor is momenteel gevestigd in 
Waddinxveen, er werken ruim 80 mensen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. De organisatie bestaat uit 
ontwikkelaars, projectmanagers, customer care, assetmanagers en beheer & onderhoud professionals. 
 
Eteck richt zich op het leveren van duurzame warmte en ontwikkelt daarvoor duurzame collectieve warmte- 
installaties om op die manier de lokale levering van warmte & koude en eventueel warm tapwater voor 
klanten in geheel Nederland te verzorgen. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van lokale bronnen van 
“omgevingsenergie”. Daartoe maakt Eteck gebruik van warmte uit onder andere oppervlaktewater, 
restwarmte van industrie/winkels en zonnewarmte (energiedaken). Omdat opwekking en afgifte meestal niet 
gelijktijdig lopen, wordt er gebruik gemaakt van bodemopslag (Warmte Koude Opslag – WKO) om vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen.  
 
Op dit moment heeft Eteck meer dan 250 projecten gecontracteerd in de woningbouw, utiliteit en retail met in 
totaal meer dan 50.000 (woning equivalente) aansluitingen.  Het aantal projecten zal op korte en 
(middel)lange termijn blijvend toenemen, onder meer omdat Nederland de komende jaren van “het gas af 
gaat”. De missie van Eteck is het realiseren van de maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse 
warmte- en koudevraag.  
 
De realisatie van deze (groei-)ambities op een kwalitatief goede, en vooral veilige, wijze vraagt ondersteuning 
en coördinatie door een sterke professional.  In dat kader komen wij graag in contact met kandidaten voor de 
positie van  
 

QHSE Manager 

 
De QHSE manager heeft een coördinerende, adviserende en leidende functie, met de nadruk op de realisatie 
van gemaakte plannen rondom kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. Hij of zij bewaakt de 
voortgang en het budget, met toezicht achteraf door de Directie. De rol rapporteert aan de Algemeen 
Directeur, en er wordt nauw samengewerkt met de verschillende onderdelen binnen Eteck.  
 
Het profiel 
Voor deze positie zijn wij op zoek naar iemand met een HBO/WO opleiding en denkniveau en minstens 8 jaar 
ervaring, bij voorkeur in onze branche. Je hebt ervaring met ISO 9001, BRL 6000-21 en 11000. Je beheerst 
Management of Change goed. Je hebt de kwaliteits- en veiligheidsprestaties van een organisatie verbeterd 
middels het opzetten en/of verbeteren van hiertoe geëigende systemen, maar net zo goed door verhoging van 
de aandacht voor QHSE door het meenemen van de werknemers in belang, processen en aanpak.  
 
Je houdt van het bouwen aan zaken en gedijt in een omgeving waar er nog niet alle paden gebaand zijn. Je 
bent constructief en opbouwend en dat blijf je ook onder druk.  Je hebt succesvol processen in kaart gebracht 
en verbeterd, inclusief het change management met de mensen die dat proces moeten volgen.  
 
Je hebt bewezen ervaring in het initiëren, stimuleren, coördineren en monitoren van acties waarmee de 
organisatie haar QHSE-prestaties continu verbetert. Je adviseert de Directie en stelt beleidsnota’s op waarin 
standpunten, adviezen en besluiten worden geformuleerd. Je zet managementsystemen op en houdt ze in 
stand voor de benodigde certificeringen. Je bereidt interne en externe audits voor, begeleidt deze en volgt 
eventuele acties eruit op. Je vertoont initiatief en begrijpt welke processen in een bedrijf veel impact op het 
eindresultaat geven. Je bent bekend met de normen die voor een bedrijf als Eteck relevant zijn en houdt de 
markt in de gaten zodat je weet wat er in die normen aan het veranderen is.  
 
 
 
 



 

Naast het feit dat je je werk serieus neemt en je je inzet om impact te maken als QHSE manager heb je plezier 
in je werk, maak je lol en durf je tegelijk ook het geweten te zijn van de organisatie. Dit doe je op een 
professionele maar ook vriendelijke wijze.   
 
Jouw mondelinge en schriftelijke vaardigheden (Nederlands en Engels) zijn goed ontwikkeld. Je put plezier uit 
het werken binnen een “down-to-earth” organisatie.  
 
 
Het aanbod 
 
Werken bij Eteck betekent:  

 een zelfstandige, centrale positie binnen een succesvolle, ambitieuze, deal gedreven, klantgerichte en 
trotse onderneming met een tastbaar en duurzaam product en toekomstperspectief; 

 een actieve bijdrage kunnen leveren aan het professionaliseren van een organisatie in het algemeen  

 een positie die ertoe doet, de mogelijkheid om impact te maken en een wezenlijke bijdrage leveren 
aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf; 

 een prettige, informele, cultuur waar iedereen hart voor “de zaak” heeft; 

 een fulltime functie waarbij op dit moment beleid gemaakt wordt om meerdere dagen vanuit huis te 
kunnen werken; 

 goede arbeidsvoorwaarden, die recht doen aan de positie van deze functie binnen het bedrijf. 

 


