
 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 via 

personeelszaken@enercon.de of naar 

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

Locatie: Zwolle

Contact
Theo Tijhuis
Tel. 038-4696011

ENERCON Benelux B.V. is onderdeel van het Duitse ENERCON. Het 
kantoor in Zwolle bewerkt de Nederlandse markt al ruim 10 jaar 
met succes. ENERCON Benelux B.V. is een jonge, dynamische or-
ganisatie. ENERCON is wereldwijd een van de leiders op het gebied 
van het produceren, installeren en onderhouden van windmolens. 
Ter versterking van het managementteam van ENERCON Benelux 
in Zwolle zijn wij op zoek naar een Manager voor de Service afde-
ling; bestaande uit ongeveer 80 buitendienst medewerkers en 15 
binnendienst medewerkers. Je geeft daarbij direct leiding aan drie 
area managers, een teamleider binnendienst, drie SQA medewer-
kers en een project assistent.

De functie
•  Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en 
    controleren van alle processen binnen de afdeling Service 
    en het verhogen en bewaken van de productiviteit, effi ciency 
    en veiligheid.
•  Het coachen van je medewerkers en ze begeleiden in hun 
    ontwikkeling, zowel persoonlijk als vaktechnisch.  
•  Binnen de service afdeling zorg dragen voor het bewaken van 
    budgetten, planning en het inschatten van contractrisico’s.
•  Intensief samenwerken met de area managers in de regio’s 
    voor optimale service richting de klant en uniforme 
    aansturing en begeleiding van de monteurs. 
•  Als MT lid mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van 
    een toekomststrategie voor de service organisatie.

Het profi el
•  Een natuurlijk leider op zoek naar een mooie 3e of 4e 
    carrièrestap.
•  Kennis en ervaring met het managen en uitvoeren van 
    verbetertrajecten en procesoptimalisatie.
•  Een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van Techniek en/
    of Bedrijfskunde. 
•  Relevante werkervaring in een leidinggevende functie binnen 
    een soortgelijke branche/omgeving. 
•  Affi niteit met planningssoftware, asset management en 
    onderhoudsmethodieken.
•  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.

Manager Service

karriere.enercon.de


