
      

  FUNCTIEPROFIEL  
  

  

    Energie Service Noord West (ESNW)  

  servicemanager   

  

 Standplaats: Alkmaar        

  

  

1. Energie Service Noord West 

Energie Service Noord West (ESNW) te Alkmaar is een toonaangevend én leuk bedrijf met ruim 120 

gemotiveerde medewerkers. ESNW is een commanditaire vennootschap (CV) met 43 

installatiebedrijven als eigenaar. Het doel is de beste service leveren in Noord-Holland!  Dit service- en 

onderhoud levert ESNW aan Cv-ketels, warmtepompen, koeling en luchtbehandeling. Of het nu de 

technologie van vandaag is of die van morgen, de klant kan altijd op ESNW rekenen. Het motto luidt: 

Service waar je energie van krijgt. Klanten zijn particulieren, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven.  

 

De CV kent een één laags bestuursmodel (de board) met daarin de drie niet uitvoerend-bestuursleden 

en de directeur. 

  

Naar de website: https://www.esnw.nl  

  

2.  PROFIEL  

  

• Doel van de functie: het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen van de 

afdeling Field Service.  

• Resultaatgebieden: efficiëntie, job-time/shop-time conform budget, realisatie 

onderhoudsplanning, klanttevredenheid. 

• Energieke people manager die inspirerend leiding geeft via twee teamleiders aan afdeling van 

circa 70 fte. 

 

• De servicemanager is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft alle 

werkzaamheden en is lid van het managementteam. 

• De kaders worden gevormd door het beleid van ESNW, procesbeschrijving, budget en strategie 

waarbinnen de werkzaamheden moeten plaatsvinden. 

• De servicemanager neemt zelfstandig alle beslissingen noodzakelijk voor de realisatie van het 

strategisch en operationeel plan van de betreffende afdeling en overlegt met de directeur 

ESNW en collega-managers over afdeling overstijgende aspecten. 

 

 

 

https://www.esnw.nl/


      

3.  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

   

• Het aan de hand van een globale jaardoelstelling opstellen en realiseren van strategisch en  
 operationeel plan voor de afdeling. 
• Organiseert de uitvoering en de levering van producten en diensten, gebruikmakend van de 
 beschikbare resources in de organisatie. 
• Stelt de randvoorwaarden voor de beschikbaarstelling van mensen en middelen. Stemt deze 
 af binnen de organisatie. 
• Richt binnen de bestaande organisatie een marktgerichte, doelmatige en flexibele service 
 organisatie in. 
• Bewaakt de budgetten, realisatievoortgang en overige afgesproken doelstellingen. Stuurt bij 
 waar nodig. 
• Levert de door de controller gevraagde gegevens en informeert de directeur en het MT. 
• Zorgt voor kwaliteit & veiligheid en de kwaliteitsborging van producten en diensten van 
 ESNW. 
• Het leidinggeven aan de medewerkers op een zodanige wijze dat zij opgeleid, toegerust en 
 gemotiveerd zijn voor hun taak, er een prettige sfeer en klimaat heerst en de doelstellingen 
 van de afdeling gerealiseerd worden. 
• Inplannen c.q. verdelen werkzaamheden over de medewerkers. 
• Creëren van een positief en stimulerend werkklimaat. 
• Vertegenwoordigen van de afdeling binnen ESNW. 
• Werven, selecteren en beoordelen medewerkers conform formatieplan. 
• Signaleren van opleidingsbehoeften van medewerkers en gelegenheid geven tot het volgen 
 van opleidingen. 
• Invulling geven aan personeelszorg. 
 
 

4.   COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN  

  

• Hbo/wo werk- en denkniveau (technisch/bedrijfskundig). 
• Meerjarige leidinggevende ervaring binnen een (complexe)technische serviceomgeving,   
 vertrouwd met het aansturen van een technische buitendienst.  
• Probleemanalytisch vermogen 
• Probleemoplossend 
• Klantvriendelijk, gedreven, energiek en ambitieus 
• Doelmatig en flexibel  
• Integer 
• Empathisch 
• Organiseren/plannen 
• Voortgang bewaken 
• Leidinggeven 
• Verantwoordelijkheid 
• Kwaliteitsgericht 
• Overtuigingskracht 
• Stressbestendig 
 

 



      

5. Energie Service Noord West  BIEDT U  

  

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van een 40-urige werkweek. (36 uur is 

bespreekbaar).   

  

       

 CONTACT  

  

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  

mr. Erik Batenburg - senior consultant regio West 

06-12479826  

erik.batenburg@beljonwesterterp.nl  


