
 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

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, 
stuur dan een sollicitatiebrief met CV 
naar Lieke Hoppenrijs via 

personeelszaken@enercon.de of naar 

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

Locatie: Zwolle

Contact
Lieke Hoppenreijs
Tel. 038-4696038

ENERCON Benelux B.V. is onderdeel van het Duitse moederbe-
drijf ENERCON. Ons kantoor in Zwolle bewerkt de Nederlandse 
markt al 15 jaar met succes. ENERCON Benelux B.V. is een jon-
ge, dynamische organisatie. In verband met de uitbreiding van 
onze werkzaamheden, zijn wij voor de afdeling Installatie, loca-
tie Zwolle op zoek naar een Inspector. 

De functie
•  Het verrichten van inspecties aan de gehele installatie van 
    ENERCON windturbines en windparken;
•  Het verrichten van toreninspecties; 
•  Het uitbesteden van te verrichten inspecties en het 
    begeleiden van externe inspecties;
•  Het opstellen of controleren van diverse documentatie- en 
    controlerapporten; 
•  Het monitoren van de te verrichten verbeteracties aan 
    eventuele defecten; 
•  Het monitoren van de eventuele restwerken; 
•  Het verbeteren van de kwaliteit van ENERCON windturbines 
    door middel van het doen van verbetervoorstellen;
•  Het controleren en bijwerken van technische documentatie 
    en melden van eventuele afwijkingen.

Het profi el
•  Een afgeronde MBO-opleiding niveau 4, richting 
    Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Bouwkunde;
•  Twee tot drie jaren werkervaring in een vergelijkbare positie; 
•  Communicatief vaardig en een goede beheersing van de 
    Duitse en/of Engelse taal; 
•  Kennis van MS Offi ce en ervaring met SAP is een pré;
•  Een doelgerichte teamspeler die gestructureerd te werk gaat 
    en beslissingen durft te nemen; 
•  Stevige persoonlijkheid; 
•  Flexibele instelling wat betreft werktijden en reisuren en is in 
    staat om te werken op hoogte.

Inspector

karriere.enercon.de


