
 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 ons 
recruitment bureau Unique via 

enercon@unique.nl

onder vermelding van de functienaam. 

Contact:
Kim Middendorp 
Tel. +31(0)527 630990 

ENERCON GmbH – Dutch Branch is de Nederlandse vestiging van 
het Duitse ENERCON GmbH. Onze kantoren in Zwolle en Winscho-
ten bewerken de Nederlandse markt al ruim 15 jaar met succes. 
Voor onze vestiging in Zwolle zijn wij op zoek naar een fulltime 
Sales Manager. De functie valt onder de afdeling Sales.

De functie
•  Het onderhouden van vaste relaties alsmede het uitbouwen van 
    ons klantenbestand binnen Nederland (o.a. coöporaties, 
    projectontwikkelaars, energiebedrijven, grondeigenaren, 
    provincies, gemeenten en bedrijven of andere partijen die een 
    windmolenpark willen ontwikkelen); 
•  Het verkopen van diverse (bouw)projecten gericht op 
    windenergie. Bij deze projecten wordt o.a. verwacht dat je 
    zelfstandig fi nanciële analyses maakt, presentaties verzorgt, 
    offertes en tenders uitbrengt en begeleidt en dat je complexe 
    contracten succesvol zelf en/of in teamverband uitonderhandelt; 
•  Initieert, ondersteunt en adviseert de klant en onze 
    projectmanagement afdeling bij het werkvoorbereidingsproces 
    om de civiele, electrotechnische en logistieke uitvoering van het 
    project mogelijk te maken;
•  Het verzorgen van het after-sales traject. 
 
Het profi el 
•  Minimaal een afgeronde opleiding op HBO/academisch niveau 
    (bij voorkeur een technische richting); 
•  Minimaal 5 jaar werkervaring binnen het verkopen van 
    technische producten;
•  Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, 
    beheersing van de Duitse taal is een pre;
•  Kennis van het ontwikkelen van bouwprojecten is een sterke pre;
•  Goede beheersing van de systemen MS-Offi ce, Lotus Notes en SAP; 
•  Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. 

Sales Manager   

karriere.enercon.de


