
 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 tot 2 oktober 2015 een solli-
citatiebrief met CV naar Mieke de Haan 
per e-mail aan: 

personeelszaken@enercon.de

Location: Zwolle

Contact
Albert Branderhorst
Tel: 038 469 6065.

De Fleet Coordinator beheert zelfstandig de planning en 
organisatie van het wagenpark, bestaande uit meer dan 100 
voertuigen en draagt zorg voor een optimaal beheer van het 
wagenpark voor ENERCON bedrijven gevestigd in Nederland.

De functie
•  Neemt initiatief en zorgt voor advisering op het gebied van
    goede prijs/kwaliteitsverhouding van het wagenpark;
•  Aanvragen van offertes voor onderhoud, aanschaf en huur 
    van vervoersmiddelen. Het maken van een planning en 
    uitgifte van vervoersmiddelen en de planning voor regulier 
    onderhoud; 
•  Het beheren van het wagenpark en het zorgdragen voor 
    reparatie- en onderhoudscontracten;
•  Het zorgdragen voor het in- en uitvoeren van voertuigen en 
    de juiste in- en uitvoerdocumentatie en verzekeringen van de 
    voertuigen;
•  Het opstellen van managementrapportages en het adviseren 
    over het optimaliseren van het wagenpark in de breedste zin 
    van het woord;
•  Bewaken van budgetten en beheersen van kosten van het 
    wagenpark. Het tijdig afroepen van reparatie en onderhoud 
    volgens planning. Zorgdragen voor het verzamelen, 
    bewerken en analyseren van de bedrijfsgegevens.

Het profi el
•  Afgeronde technische opleiding op MBO niveau 
    (richting Autotechniek of vergelijkbaar);
•  Uitstekende planmatige en organisatorische capaciteiten;
•  Doelgerichte, proactieve en communicatieve persoonlijkheid 
    die ondernemend denkt en handelt;
•  Uitstekende beheersing van MS Offi ce en ervaring met SAP is 
    een pre;
•  Uitstekende kennis van de Engelse taal, beheersing van 
    andere talen (bijv. Duits) is een pre.

Fleet Coordinator 

karriere.enercon.de


