
 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 je Engelstalige of Duitstalige 
CV en motivatiebrief per e-mail aan: 

application-international@enercon.de

Reference code: NL00014
Location: Zwolle

Contact
Mr Ravesloot
Tel. +49 (0)49 41 - 927 231

De functie
•  Verantwoordelijk voor het Contractmanagement en 
    Verandermanagement t.a.v. klanten en derde partijen die 
    betrokken zijn bij onze windparken
•  Controle van alle projectgerelateerde kosten tijdens de 
    realisatie van het project
•  Opstellen van offertes voor extra kosten v.w.b. het project en  
    de daaraan gelieerde activiteiten (electrical en civil works)
•  Aanspreekpunt in het projectteam t.a.v. fi nanciële en 
    administratieve onderwerpen gedurende de hele project 
    lifecycle; bewaken van de interne bedrijfspolicy en 
    procedures

Het profi el
•  HBO werk- en denkniveau (projectadministratie / controlling  / 
    bouwkundemanagement / bedrijfseconomie)
•  Kennis van dan wel praktische ervaringen in:
     - Verandermanagement
 - Projectmanagement
 - Contractmanagement
•  Uitstekende kennis van de Engelse taal, beheersing van 
    andere talen (bijv. Duits) is een pre
•  Zeer goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden
•  Uitstekende beheersing van MS-Offi ce
•  Positieve en proactieve teamplayer met zeer goede 
    organisatorische en interpersoonlijke vaardigheden
•  Zelfstandige en zelfmotiverende werkstijl
•  In bezit van rijbewijs

De Projectcontroller / Projectadministrateur maakt samen met de 
projectmanager en electrical works manager deel uit van het project-
team. Dit team focust op het op een optimale wijze realiseren van onze 
projecten qua tijd, kosten en kwaliteit. De belangrijkste werkzaam-
heden binnen het project betreffen de logistiek, de installatie en de 
commissioning van windturbines alsmede de constructie van wegen, 
kraanplatforms, fundamenten en de electrotechnische infrastructuur.

Projectcontroller / 
Projectadministrateur - PM

karriere.enercon.de


