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Veri! cateur EU-ETS

  Ben jij een ervaren EU-ETS veri! cateur of heb je de ambitie om dat te worden,

  lees dan even verder.

 WIe zijn wij?

Energie Consult Holland heeft zich met succes ontwikkeld tot een organisatie waar                

 technisch specialisten tot optimale prestaties komen. Een belangrijke succesfactor is 

 dat wij bereid zijn om te werken aan de lange termijn relatie met onze klanten èn met  

 onze medewerkers.

 WIe zoeken wij?

 Heb je een technische opleiding op HBO niveau en affi niteit met het onderwerp 

neem dan contact met ons op. Ook als je nog geen ervaring met EU-ETS hebt. Wij 

trainen en leiden je op, zodat je in je kracht komt te staan. 

Heb je al wel ervaring met EU-ETS, neem dan ook contact met ons op. 

  

Wat bieden wij?

   Wij zijn er zeker van dat onze arbeidsvoorwaarden je zullen bevallen

Wij zijn er zeker van dat je enthousiast wordt van hoe onze bedrijfscultuur 

aansluit bij de wensen van professionals in hun werk.

Een omgeving waar specialisme en teamwerk worden gecombineerd

     Een omgeving waar ruimte is om je ook op andere werkvelden te ontwikkelen

Wat verwachten wij van jou als basis?

  Een afgeronde technische HBO-opleiding

     Kennis op het gebied van energieconversie systemen

     Goed analytisch vermogen

     Goede sociale vaardigheden

Goede taalbeheersing van zowel Nederlands als Engels

Interesse?

Neem contact op met Jetze Rodenhuis via T: 0318-551106, M: 06-22493728

Of stuur je motivatie met uitgebreide CV vóór 1 november 2022 naar:

Energie Consult Holland B.V. 

T.a.v. Lisette Philippi

Hertzstraat 14 

6716 BT EDE

Of mail direct naar Lisette:

hr@energieconsult.nl


