
 SHAPING VISIONS _ 

Innovative ideas are the hallmark 
of our successes and move us on.
We are passionate about realizing
wind energy projects across the 
globe and meeting tomorrow`s 
energy technology challenges. You
and your engagement can make a 
contribution to shape the future
of renewable energies.

_ DRIVING THE FUTURE

APPLY NOW!
Ben je geïnteresseerd in deze vacature,
stuur dan een sollicitatiebrief met CV
naar Talitha Beiboer via

personeelszaken@enercon.de

Location: Emmeloord

Contact:
Theo Tijhuis
Tel. 038 469 6035

ENERCON Benelux B.V. is onderdeel van het Duitse moederbedrijf 
ENERCON. ENERCON Benelux B.V. bewerkt de Nederlandse markt 
al ruim 15 jaar met succes en is een jonge en dynamische organi-
satie. ENERCON Benelux B.V. heeft haar hoofdkantoor in Zwolle, 
daarnaast is er een vestiging in Emmeloord. We zijn per direct op 
zoek naar een fulltime IT employee (m/v) die voornamelijk werk-
zaam zal zijn in Emmeloord en regelmatig in Zwolle.

De functie
•  IT helpdesk voor klanten en medewerkers;
•  Registratie van gegevens en uitgifte behorende bij hardware, 
    software en telefonie;
•  Installeren en confi gureren van operating system 
    en bij de moederorganisatie aangevraagde toegangen/
    applicatieprogramma’s;
•  Confi guratie van notebooks (hardware, software, mobiele 
    communicatie technologie, reparatie) en netwerkinfrastructuur;
•  Verhelpen van verstoringen aan hard- en software;
•  Beheren en aansluiten van vaste telefonie- en internet-
    verbindingen voor de kantoren;
•  Beheren van IT en SCADA gerelateerde magazijnvoorraad;
•  Periodiek onderhoud en het uitvoeren van updates aan alle 
    beschikbaar gestelde hard- en software;
•  Inrichten van werkplekken en het bestellen van hardware en 
    telefonie op opdracht van afdelingsmanagers;
•  Verlenen van ondersteuning /fungeren als back up van SCADA 
    support.
  
Het profi el 
•  Minimaal MBO, niveau 4, werk- en denkniveau (voorkeurs
    richting Informatie- en Communicatietechnologie gerelateerd);
•  Werkervaring in een soortgelijke, bij voorkeur internationale 
    organisatie is wenselijk; 
•  Kennis van MS Offi ce vereist en ervaring met SAP, Lotus Notes 
    en VOIP is wenselijk;
•  Kennis van netwerkinfrastructuren, servers, controle systemen 
    en SCADA is een pré;
•  Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 
    woord en geschrift, beheersing van de Duitse taal is een pré;
•  Zelfstandig en doelgerichte werkwijze; 
•  Sterke administratieve en communicatieve vaardigheden. 

IT Employee

karriere.enercon.de


