
 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 voor 27 juni 2016 een sollicitatiebrief met 
CV naar Talitha Beiboer via:  

personeelszaken@enercon.de

of naar

ENERCON Benelux
Voltastraat 19, 8013 PM Zwolle 

Location: Emmeloord

Contact 
Albert Branderhorst
Tel. 038 - 469 6065

ENERCON Benelux B.V. is onderdeel van het Duitse moederbe-
drijf ENERCON. Ons kantoor in Zwolle bewerkt de Nederlandse 
markt al 15 jaar met succes. In Emmeloord zit ons internatio-
nale trainingscentrum en onze Warehouse afdeling. Voor deze 
laatste afdeling zijn wij op zoek naar een fulltime Warehouse 
Coördinator. Afdeling Warehouse bestaat uit vier Warehouse 
medewerkers.

De functie
•  Zorg dragen en coördineren van de inventarisatie van de 
    magazijnen en in afstemming met de technische 
    binnendienst, de materialen in de voertuigen;
•  Geeft hiërarchisch leiding aan de afdeling Warehouse en is 
     verantwoordelijk voor de personeelsplanning;
•  Bijhouden van magazijnadministratie en opstellen van 
    diverse maandrapportages;
•  Opstellen van procedures om een optimaal beheer te 
    realiseren;
•  Uitvoeren en/of organiseren van keuringen aan registratie 
    plichtige materialen;
•  Behandelen van goederenstromen overeenkomstig de 
    gestelde voorschriften;
•  Beoordeelt investeringsaanvragen en zorgt voor een 
    optimaal voorraadbeleid.   

Het profi el
•  Minimaal een afgeronde opleiding op MBO niveau;
•  In ieder geval vijf jaar werkervaring in een warehouse omgeving;
•  Minimaal twee jaar ervaring in een coördinerende rol;
•  Procesmatig kunnen denken;
•  Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, 
    beheersing van de Duitse taal is een pre;

Wij bieden een uitdagende en een verantwoordelijke baan in een 
jonge, dynamische en groeiende organisatie. Je maakt deel uit 
van een internationale organisatie en zal daarom deels ingewerkt 
worden op het hoofdkantoor van ENERCON in Duitsland. Zo leer je 
ons en de organisatie goed kennen. 

Warehouse Coördinator

karriere.enercon.de


