Regionaal Vlootbeheerder – Noord / Oost Nederland
Functieomschrijving
Steeds meer voertuigen en apparaten worden elektrisch aangedreven, in plaats van bijvoorbeeld via
diesel. Het opslaan, beheren en gebruiken van elektrische energie is een vak apart wat volop in
ontwikkeling. De regionaal vlootbeheerder werkt samen met diverse collega’s, zoals de adviseur,
contractbeheerder en monteur. Je ondersteunt, adviseert en bent in staat goede rapportages op te
stellen. Ziet kansen en mogelijkheden bij klanten. Je behoudt het overzicht van de operationele
gezondheid en tevens van de kwaliteit van de service. Het betreft een buitendienst functie.
Wij vragen
• Afgeronde HBO opleiding met bij voorkeur technische of logistieke inslag
• Ambitieus in het willen groeien als vakman of vakvrouw
• Analytische instelling
• Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Flexibel en oplossingsgericht
• Begrijpt dat top performance alleen in teamverband mogelijk is
• Een geldig rijbewijs B
• Woonachtig in Noord/Oost Nederland
• Affiniteit met elektrotechniek
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden
•
Een team van vakkundige collega's
•
Goede arbeidsvoorwaarden
•
Een gedegen inwerkprogramma
•
Uitdagend en innovatief vakgebied
•
De mogelijkheid je te ontwikkelen in je vak
•
Een auto van de zaak
•
Een gezond en stabiel familiebedrijf
Bedrijfsprofiel
Hoppecke batterijen is de grootste producent van industrie batterij systemen in Europees
eigendom. Het familiebedrijf is in 1927 opgericht in Duitsland. Daarnaast is Hoppecke wereldwijd
vertegenwoordigd met dochterondernemingen en partners. Met fabrieken in Duitsland voor de
Europese markt en in China voor de Aziatische markt. In de totale groep werken ruim 1950 mensen.
Hoppecke behoort in Europa tot de top in industriële batterijen. Onze producten worden toegepast
voor onder andere noodstroomvoorziening en aandrijving van elektrische voertuigen. Grote en
kleine ondernemingen kiezen voor onze producten vanwege de hoge betrouwbaarheid, het grote
rendement en de lage kosten.
Vanwege het belang van vakmanschap in energiehuishouding en beheer heeft Hoppecke Nederland
in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling. Onze focus is op de operatie
van onze klanten, zorgen voor de continuïteit en beschikbaarheid van de vloot batterijen en accu’s.
Uitval van een batterij kan leiden tot een verstoring van de processen, zoals het uitvallen van
productie, vastlopen van logistiek of stilvallen van bewakingsapparatuur. Dat willen we te allen tijde
voor zijn.

