
 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 Gerda Brugman via

https://unique.nl/top-werkgevers/werken-bij-enercon

Location: Emmeloord

Contact voor vragen:
Kim Middendorp (Consultant)
Tel. 0527-630990

Het internationale trainingscentrum maakt onderdeel uit van het inter-
nationale trainingscentrum in Aurich en bestaat uit een leidinggevende, 
twee administratieve ondersteuners en naast deze vacature, vijf trainers. 
De trainers werken met een specialisatie in elektrotechniek, mechanische 
techniek, generator techniek en Health & Safety.

De functie
•  Uitvoeren van benodigde technische basis- en herhalings-
    trainingen voor zowel Nederlandse als internationale mede-
    werkers van ENERCON;
•  Organiseren van trainingen op het gebied van veiligheid en 
    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 medewerkers 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;
•  Rapporteren van resultaten van de trainingsafdeling aan Head of 
    HR & TRD
 
Het profiel 
•  Afgeronde opleiding op MBO niveau (bijv. richting werktuigbouw-
    kunde) en door werkervaring een HBO werk- en denkniveau;
•  Werkervaring in een soortgelijke functie is vereist en ervaring op 
    het gebied van onderwijs is wenselijk;
•  Uitstekende communicatieve en didactische vaardigheden;
•  Kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen, Arbo- en milieu-
    wetgeving;
•  Organisatietalent, zelfstandig en oplossingsgericht;
•  Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardig-
    heden zowel in het Nederlands als Engels; Duits is een pré.

Wij bieden een uitdagende en een verantwoordelijke baan in een jonge, 
dynamische en groeiende organisatie. Je maakt deel uit van een inter-
nationaal concern. Om onze organisatie goed te leren kennen word je 
gedurende de inwerkperiode deels ingewerkt op het hoofdkantoor van 
ENERCON in Duitsland.

Technical Trainer (Mechanical)   

karriere.enercon.de


