
 

  

Ondernemende Asset Manager gezocht 
 

Voor de meeste bedrijven is een 10 het hoogst haalbare. Bij Eteck niet. Als vernieuwer in de duurzame energiesector 

gaan wij voor Nul. Met het gaan voor Nul spreken wij onze torenhoge ambitie uit; Nul gebruik van fossiele 

brandstoffen en Nul impact op het milieu. Ga jij ook voor Nul?  

 

 

“je bent een 10 als je voor 0 gaat” 
 

Werk je liever mee aan de energietransitie dan dat je er enkel over praat? Dan ben je bij ons meer dan welkom, want 

Eteck gaat voor Nul, dat is onze ambitie. Wij zijn hard op weg om maximale impact te maken in de verduurzaming van 

de Nederlandse warmtevoorziening. Dit doen wij door duurzame bronnen (zon, wind en afleidingen hiervan via 

Aquathermie) te benutten in samenhang met een WKO (warmte- en koudeopslag) installatie. Wij maken gebruik van 

WKO om de beschikbaarheid en de vraag op elkaar af te stemmen.  Hiermee wordt er optimaal gebruik gemaakt van 

energie uit eigen bodem, Aquathermie (TEO, TEA en TED); collectief en volledig duurzaam gevoed met hernieuwbare 

energie uit zon en wind; met de inzet van het opslagsysteem voor de seizoenoverbrugging.   

 

Wij doen volop mee in de klimaatdiscussie en zijn continue aan het werk om onze missie te delen met alle 

stakeholders. Daarnaast zijn wij ook vooral doeners! Samen met onze opdrachtgevers waaronder beleggers, 

gemeenten en overheden, realiseren wij op grote schaal onze collectieve systemen om elk jaar weer duizenden 

woningen zonder gas en zonder CO2-uitstoot (de Nul) te voorzien van verwarming, verkoeling en warm water.  

 

Als leverancier van duurzame warmte hebben wij meer dan 200 projecten in portefeuille. Bijna 30.000 klanten maken 

gebruik van onze diensten en voor nog eens 20.000 nieuwe klanten werken wij momenteel aan de ontwikkeling en 

realisatie van systemen. Wij gaan voor Nul klachten en elke klant of bewoner is voor ons een belangrijke stakeholder.  

 

Binnen Eteck vormen wij een hecht team waar passie, duurzaam, klantgericht en vertrouwen belangrijke kernwaarden 

zijn. Onze dynamische en informele organisatie telt ca. 90 zeer gemotiveerde medewerkers waar aandacht is voor 

ieder individu. Er is bij ons veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Wij geloven erin dat het stimuleren van 

creativiteit zorgt voor maximale persoonlijke ontwikkeling en voldoening in je werk. 

 

Jouw uitdaging 
Wij zoeken een ondernemende Asset Manager om ons team van Asset Managers te versterken. Als team zijn wij 

verantwoordelijk voor de prestaties van de duurzame energie installaties die we in eigendom hebben. De installaties 

wekken duurzame warmte op, welke we leveren aan individuele eindgebruikers en zakelijke klanten. In de regel 

hebben wij installaties 30 jaar in bezit, waarbij er na 15 jaar een kans is voor renovaties en herinvesteringen, en we de 

intentie hebben om na 30 jaar ons bezit te verlengen. 

 

Jouw uitdaging als Asset Manager is dat je de verantwoordelijkheid draagt voor een aantal installaties, waarbij een 

optimale klantbeleving je belangrijkste doel is. Dit realiseer je door zorg te dragen dat we betrouwbare levering 

kunnen bieden met goede processen voor communicatie en storingsopvolging, waarbij je monitort dat de installaties 

energetisch optimaal presteren en de installaties het financieel rendement halen dat nodig is om onze onderneming 

duurzaam voort te zetten. 

 
Je bent een natuurlijk leider, je krijgt energie van het nemen van verantwoordelijkheid en je werkt samen met alle 

afdelingen in het bedrijf om samen jouw installaties optimaal te laten presteren. Gedurende de exploitatieperiode van 



 

  

de installaties ben jij degene die besluiten neemt over kleine en grote aanpassingen, en ben je het eerste 

aanspreekpunt van onze externe stakeholders die belangen hebben voor deze installatie. Daarnaast neem je leiding in 

het proces om te zorgen dat nieuwe installaties zo goed mogelijk worden opgeleverd na overname of nieuwbouw, en 

dat herinvesteringen en mogelijke verlengingen na 30 jaar optimaal worden benut om eerder genoemde doelen te 

bereiken (klantbeleving, betrouwbaarheid, energetische prestaties en financieel rendement). 

 

Jij bent 
 Je hebt met succes een HBO of WO studie afgerond in een technische richting, of een meer algemene richting 

als bedrijfskunde, maar wel een sterke affiniteit met technische uitdagingen en een intrinsieke motivatie voor 

duurzaamheid.  

 Daarnaast heb je 5-10 jaar relevante werkervaring, waarbij je aantoonbare ervaring hebt opgebouwd in het 

werken met eindklanten, verantwoordelijk was voor financiële doelstellingen en je ervaring hebt opgebouwd 

met juridische zaken. 

 Op technisch gebied ben je nieuwsgierig en wil je begrijpen wat er gebeurt, zonder dat je een expert hoeft te 

zijn op het gebied van bodemenergie of installatie techniek.  

 Je bent uitstekend in communicatie, waarbij je moeilijke gesprekken met interne en externe partijen niet 

schuwt. Je zorgt voor goed stakeholder management, waarbij voorop staat dat je de belangen van je 

omringende partijen kent en daar adequaat naar handelt.  

 Je bent scherp en analytisch, en wilt snappen wat de oorzaak is van een bepaald probleem, waarbij je niet 

rust voor dat de onderste steen boven is.  

 Je werkt gedisciplineerd en nauwkeurig, en draagt dit ook uit naar anderen om je heen om te zorgen dat het 

werk naar behoren af komt. 

 

Wij bieden 
Bij Eteck werk je in een snelgroeiend en ambitieus team samen aan de verdere verduurzaming van de 

warmtevoorziening in Nederland en bieden je de uitdaging om bij te dragen aan onze missie. 

Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:  

 Volop ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;  

 Een vrijgestelde gezamenlijke lunch verzorgd door Eteck; 

 Leuke personeelsevenementen gedurende het jaar; 

 Bovengemiddeld aantal verlofdagen om werk en privé goed in balans te houden.  

 

Contactinformatie 
Wil jij onderdeel uitmaken van ons energieke team? Laat van je horen en stuur je motivatiebrief inclusief CV naar 

vacature@eteck.nl. 

Heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Marloes Rijke of Saskia Boere van onze HR-afdeling, via 

telefoonnummer 085-0218 018. Wij vertellen je graag meer! 

Kijk ook eens op www.eteck.nl voor meer informatie over onze organisatie. 

mailto:vacature@eteck.nl
http://www.eteck.nl/

