
 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

of naar

ENERCON Benelux B.V.,
Voltastraat 19, 8013 PM Zwolle

Location: Zwolle

Contact:
Jörn Maathuis 
Tel. +49 170 852 6486

De Inkoopmanager Construction Works is een lid van onze Project & 
Logistics Management (PLM) team. Het team richt zich op het realiseren 
en optimaliseren van onze windpark projecten over de hele wereld. Het 
team Inkoop Management Construction Works is verantwoordelijk voor de 
aanbesteding van de nodige bouwwerkzaamheden. De kandidaat dient de 
vereiste werkzaamheden voor elk project samen met onze ondersteunende 
afdelingen te beoordelen om uiteindelijk een contract te sluiten met één 
van onze gekwalifi ceerde onderaannemers. De werkzaamheden die voor-
namelijk aanbesteed worden zijn: de realisatie van kraan platforms, funda-
ties (incl. heiwerk), wegeninfrastructuur en de elektrische infrastructuur.
In totaal bestaat het team uit twaalf inkoopmanagers, gevestigd op diverse 
kantoren verdeeld over de hele wereld. Ter versterking van dit team, zijn we 
voor ons kantoor in Zwolle op zoek naar een fulltime Inkoopmanager. De 
werkzaamheden houden voornamelijk het volgende in:

De functie
•  Beoordeling van de vereiste bouwwerken voor onze windparken 
    in Nederland, België en Luxemburg
•  Ontwerpen van de inkoopstrategie en identifi catie van de 
    commerciële mogelijkheden
•  Voorbereiden en opstellen van de bestekken of terwijl 
    programma van eisen 
•  Initiatie van tender-fases met betrekking tot de bouwwerkzaam-
    heden voor onze windparken
•  Evaluatie van de offertes vanuit technisch en commercieel 
    oogpunt
•  Onderhandelen over de voorwaarden van het contract
•  Het gunnen van de werken aan onze onderaannemers op basis 
    van de afgesproken voorwaarden 
•  Contract beheer van de bouwwerkzaamheden in overeen-
    stemming met de regelgeving die van toepassing is. 

Het profi el 
•  Bachelor of Master degree in Civil Engineering (& Management), 
    Construction Management en Engineering, Bouwkunde, 
    Technische bedrijfskunde, Commercieel Manager of gelijkwaardig
•  Ervaring in een bepaald vakgebied met een sterke kennis van 
    Claim / Project / Contractmanagement in de bouwsector is een pre. 
•  Ervaring met SAP is een pre.
•  Vaardigheid in alle MS Offi ce-pakketten
•  Een positieve en pro-actieve houding, samen met uitstekende 
    organisatorische vaardigheden
•  Zelfstandig en gemotiveerd
•  Een geldig rijbewijs
•  Bereid om zowel te reizen binnen Nederland als internationaal

Inkoopmanager 
Construction Works   

karriere.enercon.de


