
 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: Emmeloord

Contact:
Mark-Jan Nelissen 
Tel. 038-4696038

Ter versterking van ons internationale trainingscentrum in Emme-
loord zijn wij op zoek naar een Technical Trainer (Mechanical). Het 
internationale trainingscentrum maakt onderdeel uit van het inter-
nationale trainingscentrum in Aurich en bestaat uit een leidingge-
vende, twee administratieve medewerksters en vijf trainers, met 
specialisaties elektrotechniek, mechanische techniek, generator 
techniek en health & safety.

De functie
•  Uitvoeren van benodigde technische basis- en herhalings-
    trainingen voor het personeel van ENERCON;
•  Organiseren van trainingen op het gebied van veiligheid en 
    trainingen in gebruik, onderhoud, reparatie van installaties en
    gereedschappen;
•  Organiseren van speciale trainingen zoals abseil-, lift-, en 
    bühnetrainingen, 
•  Onderhouden van de registratie van alle trainingen; 
•  Begeleiding van het personeel bij de uitvoering van de theorie in de 
    praktijk;
•  Ondersteunen bij de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s;
•  Verzorgen van instructies en trainingen voor personeel ten 
    aanzien van Health & Safety onderwerpen (bijvoorbeeld nieuwe 
    normen, richtlijnen en werkmethoden);
•  Keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen en 
    aanslagmiddelen;
•  Geven van instructie voor correcte afstelling en gebruik van 
    persoonlijke beschermingsmiddelen;
•  Onderhouden van trainingsmaterialen; 
•  Signaleren van en communiceren over mogelijk gevaarlijke 
    situaties, gewijzigde werkmethoden, procedures en 
    technologieën.

Het profi el 
•  Afgeronde opleiding op MBO niveau richting werktuigbouwkunde 
    en HBO werk- en denkniveau;
•  Werkervaring in een soortgelijke functie is vereist en ervaring op 
    het gebied van onderwijs is wenselijk; 
•  Uitstekende communicatieve didactische vaardigheden;
•  Kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen, Arbo- en 
    milieuwetgeving; 
•  Organisatietalent, zelfstandig en oplossingsgericht; 
•  Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke 
    vaardigheden zowel in het Nederlands, Engels als het Duits.

Technical Trainer (Mechanical)   

karriere.enercon.de


