
 

  

Inspecteur nieuwbouw en onderhoud WKO installaties 
 

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, TEO, TEA en TED) te benutten in samenhang met een WKO (warmte- en koudeopslag) installatie. 

 

Wij maken gebruik van WKO om de beschikbaarheid van warmte/koude en de vraag naar bronenergie op elkaar af te 

stemmen.  

 

Hiermee wordt er optimaal gebruik gemaakt van opslag in eigen bodem en warmte uit hernieuwbare bron.  

Onze collectieve opslagsystemen gaan altijd samen met collectieve of individuele warmtepompen volledig duurzaam 

gevoed met hernieuwbare energie uit zon en wind. 

 

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, VvE’s, 

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, zowel 

in nieuwbouw als in de bestaande bouw.  

 

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  
Samen met je collega’s en onze onderhoudspartners zorg jij er voor dat onze WKO installaties efficiënt en storingsvrij 

werken. Jij voert observaties en inspecties uit op onze installaties. De resultaten daarvan vertaal jij naar heldere 

rapportages. Jij hebt oog voor detail daar jij de onderhoudsrapportages, die opgesteld zijn door onze 

onderhoudspartner, op restpunten en verbetervoorstellen controleert. Daarna deel jij deze met je collega’s, de service 

coördinatoren, zodat zij hier weer verder mee aan de slag kunnen gaan.  
  



 

  

 

Daarnaast krijg jij energie van:  

 Het uitvoeren van inspecties (conform NEN2767) van bestaande WKO installaties. Jij bent degene die 

controleert of de onderhoudswerkzaamheden door onze partners conform contract zijn uitgevoerd en indien 

nodig neem jij de verantwoordelijkheid om hier actie op te ondernemen.  

 Het nauw samenwerken met onze installatiepartners en project managers bij onze nieuwbouwprojecten en 

recoveries. Met jouw expertise op het gebied van WKO installaties voer jij daar observatieronden uit. Bij 

afwijkingen onderneem jij actie richting de partners en project managers.  

 Het bijwonen en uitvoeren van afnames t.b.v. de oplevering van nieuwbouw en/of aangepaste WKO 

installaties. Jij bewaakt dat de restpunten daadwerkelijk afgerond worden.  

 Het verder professionaliseren van ons inspectiebeleid en -proces. 

 
Jij bent  
Jij hebt minstens 3 jaar werkervaring met WKO systemen en meerjarige ervaring met het inspecteren van technische 

installaties (pré NEN2767). Daarnaast heb je kennis van BRL6000-21, BRL11000, SCIOS, F-gassen, Legionella, NEN3140. 

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau (installatietechniek, energietechniek, werktuigbouwkunde) 
 

Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus, zowel met zakelijke klanten, consumenten, je collega’s en de 

diverse partners. Je bent vaardig met de MS Office en bij voorkeur ben je een gevorderde met Excel. Daarnaast heb jij 

oog voor detail, je bent accuraat, klant- en kwaliteitsgericht.  

 

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:  

 Een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  

 Volop ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;  

 Leuke personeelsevenementen gedurende het jaar; 

 Mogelijkheid om flexibel vanuit huis te werken;  

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

 

Contactinformatie 
Wil jij onderdeel uitmaken van ons dynamische organisatie? Laat van je horen en stuur je motivatiebrief inclusief CV 

naar vacature@eteck.nl. 

 

Heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met 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. 
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