
 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 naar Yolanda 
Dam via:  

personeelszaken@enercon.de

of naar

ENERCON Benelux
Voltastraat 19, 8013 PM Zwolle 

Location: Benelux (en zo nodig in 
omringende landen)

Contact 
Yolanda Dam
Tel. 038 - 469 60 60

De functie
•  Het toezicht houden op en coördineren van alle activiteiten 
    betreffende de installatie van het windpark;
•  Het functioneel leiding geven aan meerdere teams, derden 
    en zelfstandigen;
•  Het organiseren van kraantransport en montage hiervan. Het 
    organiseren van het transport van de binnenkomende wind-
    turbinedelen;
•  Het inventariseren en organiseren van het materiaal en de 
    gereedschappen;
•  De planning on site overzien en bijschakelen met team-
    leiders waar nodig;
•  Controle uitoefenen op de theoretische en praktische 
    opleiding van nieuwe medewerkers;
•  Toezien op het veilig werken op site. 

Het profi el
•  HBO werk- en denkniveau (voorkeursrichting HTS Werk-
    tuigbouwkunde);
•  Meerdere jaren werkervaring als leidinggevende, bij 
    voorkeur in (windenergie)projecten;
•  Organisatietalent, in staat om prioriteiten te stellen;
•  Teamplayer met uitstekende leiderschapskwaliteiten;
•  Kennis van Lean processen is een pré; 
•  Flexibele instelling wat betreft werktijden en reisuren; 
•  Communicatief vaardig en een goede beheersing van de 
    Engelse en Duitse taal.

Een uitdagende en verantwoordelijke baan in een jonge, dy-
namische en groeiende organisatie. Je maakt deel uit van een 
internationale organisatie en bouwt samen met je team aan 
onze ENERCON windparken. Voor het uitoefenen van de functie 
werk je op diverse projectlocaties, hiervoor kan (inter)nationaal 
reizen en verblijven in de Benelux noodzakelijk zijn.

Site Manager Installation

karriere.enercon.de


