
 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 Mark-Jan Nelissen via

personeelszaken@enercon.de

of naar

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

Location: Benelux (en zo nodig in 
 omringende landen)

Contact:
Mark-Jan Nelissen
Tel. 038 - 469 60 38. 

ENERCON Benelux B.V. is onderdeel van het Duitse moederbedrijf 
ENERCON. Ons kantoor in Zwolle bewerkt de Nederlandse markt 
al 15 jaar met succes. ENERCON Benelux B.V. is een jonge, dyna-
mische organisatie. Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij 
op zoek naar kandidaten voor de functie Medewerker Betonrepa-
ratie. In deze functie ben je voornamelijk werkzaam in Duitsland, 
de Benelux en zo nodig in andere landen. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd op diverse locaties, voornamelijk in het buiten-
land, waarbij direct wordt samengewerkt met één collega. 

De functie
•  Het zelfstandig uitvoeren van inspecties aan betonnen torens;
•  Het repareren van beschadigingen groter dan 25x25 cm aan 
    betonnen torens; 
•  Het repareren van de keldervloer of fundering van windturbines;
•  Het afwerken van de windturbine en het rapporteren de 
    verrichtte werkzaamheden aan direct leidinggevende;
•  Het opstellen van voortgangsrapportages in het Engels.
 

Het profi el 
•  Afgeronde MBO opleiding niveau 2/3 (bouwgerelateerd);
•  Werkervaring in de beton en/of met stucwerk is een pré;
•  Beschikt over technisch inzicht;
•  In staat om op hoogtes te werken;
•  VCA/BHV diploma is een pré;
•  Basisbeheersing van de Engelse en/of Duitse taal; 
•  Een doener die zelfredzaam is, bijvoorbeeld om op locatie de 
    eigen werkverdeling te organiseren; 
•  Een fl exibele instelling in verband met het werken op locatie 
    en het verblijf in het buitenland gedurende de werkweek.

Medewerker Betonreparatie   

karriere.enercon.de


