
Locatie: Grensregio met Duitsland

ENERCON Benelux B.V. is onderdeel van het Duitse moederbedrijf ENERCON. Ons kantoor in Zwolle bewerkt de Nederlandse markt al 10 jaar met succes. ENERCON 

Benelux B.V. is een jonge, dynamische organisatie. Ter ondersteuning van onze Duitse collega’s, zijn wij in de grensregio op zoek naar Elektrotechnisch Monteurs die 

onze windturbines na de installatie inbedrijfstellen. In deze functie ben je voornamelijk werkzaam in Duitsland, de Benelux en zo nodig in andere landen. De werkzaam-

heden worden uitgevoerd op diverse locaties, voornamelijk in het buitenland, waarbij direct wordt samengewerkt met één collega. 

De functie
•	 Inbedrijfstellen van nieuw geïnstalleerde ENERCON windturbines; 

•	 Verantwoordelijk voor het plaatsen en aansluiten van test- en registratieapparatuur aan de ENERCON windturbine; 

•	 Testen van omvormers, beveiliging-, regel- en registratieapparatuur;

•	 Oplossen van elektrotechnische storingen bij het inbedrijfstellen van windturbines; 

•	 Onderhoud van alle elektrotechnische aspecten van de turbines;

•	 Het opstellen van voortgangsrapportages in het Engels;

•	 Verzamelen en vastleggen van de testgegevens en opstellen van testrapporten;

Het profiel  
•	 Een afgeronde MBO-opleiding niveau 3/4 (richting Elektrotechniek of Mechatronica);

•	 VCA / BHV / NEN 3140 VP / NEN 3840 diploma is een pré;

•	 Minimaal 2 tot 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie en basisbeheersing van de Engelse en/of Duitse taal; 

•	 Een flexibele instelling in verband met het werken op locatie en het verblijf in het buitenland gedurende de werkweek;

•	 In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken, communicatief sterk en sociaal vaardig; 

•	 Analytisch sterk bij het oplossen van storingen;

•	 Een doener die zelfredzaam is, bijvoorbeeld om op locatie de eigen werkverdeling te organiseren

Ons aanbod
Een uitdagende en verantwoordelijke baan in een jonge, dynamische en groeiende organisatie. Je maakt deel uit van een grote internationale organisatie en bouwt samen met 

je team aan onze ENERCON windparken. Voor het uitoefenen van de functie werk je op projectlocatie, hiervoor is (inter)nationaal reizen en verblijven in de Benelux noodzakelijk. 

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar Lieke Hoppenreijs via personeelszaken@enercon.de of naar ENERCON Benelux 

B.V., Paxtonstraat 1a, 8013 RP Zwolle. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Jennes, telefoonnummer 038-4696045.

ENERCON. Where everything
revolves around your future.
Represented in 36 countries, ENERCON is one of the world’s 
leading wind turbine manufactures. If you want to become a 
member of our team, now is the time to apply!

Elektrotechnisch Monteur (Inbedrijfstelling) 

www.enercon.de/career


