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De meest veelzijdige baan!

Lead Auditor/Technisch 
specialist Energie

Wat ga je doen? 

Als onafhankelijk Lead Auditor/Technisch specialist Energie voer je 
verificaties uit van energierapportages, emissieverslagen en 
activiteitsverslagen bij energieproducenten en grote energiegebruikers in 
de industrie. Je bent verantwoordelijk voor het hele traject van het 
uitbrengen van de offerte tot het opstellen van de definitieve rapportage 
inclusief verklaring(en). 
We zoeken iemand die deze verificatiewerkzaamheden wil combineren 
met andere werkzaamheden binnen ECH. 

Wat bieden wij?

Naast een zelfstandige, veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid bieden wij:
een goede balans tussen je werk en privéleven. Dat betekent vrijheid om je eigen 
werkzaamheden in te plannen en mogelijkheden om thuis te werken;
ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel- en persoonlijk gebied;
een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
een informele en collegiale werksfeer binnen een enthousiast team. 

Wat bied jij ons? 

Je hebt een passie voor je vak, je bent nieuwsgierig, je hebt een kritische blik en durft 

verantwoordelijkheid te nemen. Verder herken je jezelf in onderstaand profiel:
je beschikt minimaal over een technisch HBO-diploma;

je beschikt over een kwalificatie als Lead Auditor managementsystemen, of je bent 
bereid om deze kwalificatie te halen;

je bent stressbestendig;

je hebt analytische vaardigheden en gevoel voor dataverwerking;
je beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden op alle niveau's; 

je kunt terugblikken op 3 jaar relevante werkervaring;

kennis van het emissiehandelsysteem (EU-ETS) is een pré.

Interesse?

Ben je benieuwd naar ECH en wil je graag je kennis en ervaring inzetten bij ons? Neem 

contact op met Cor van Rhenen via T: 0318-551106, M: 06-51821941 

Of stuur je motivatie met uitgebreide CV naar: 

Energie Consult Holland B.V. 

T.a.v. Lisette Philippi

Of mail direct naar Lisette:

hr@energieconsult.nl




