
   

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL 
 

Energiewacht 
Manager Proces & Logistiek 

 
 “Logistiek expert en procesverbeteraar” 

 
Standplaats:  Zwolle 
 

 
1. ENERGIEWACHT 
 
Energiewacht BV is per 1 januari 2021 de nieuwe naam van hét servicebedrijf van Essent in Noordoost 
Nederland. Energiewacht BV is een bundeling van krachten van Energiewacht Groep in Zwolle, 
Energiewacht NV in Assen en Geas Energiewacht in Enschede. Daarmee groeit het bedrijf door naar 
een sterke, op verduurzaming gericht multi-services bedrijf, met de ambitie om marktleider te worden 
van Noordoost Nederland. 
 
De professionele en specialistisch opgeleide medewerkers maken verduurzaming begrijpelijk en 
bereikbaar voor iedereen. Zij helpen klanten met de juiste keuze om zo hun huis of bedrijfspand 
duurzaam en energiezuinig te maken met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en de volgende stap 
te zetten in de energietransitie. Dit doen zij door het aanbieden van en adviseren over 
energiebesparende en duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, 
verwarming, service & onderhoud en installatie. Kortom, Energiewacht voorziet in een totaalpakket 
aan energieoplossingen uitgevoerd door een top team aan medewerkers! 
 
Energiewacht wil een voorbeeld zijn in het gebruik van duurzame technologie voor het binnenklimaat. 
Daarom stimuleren zij initiatieven op dit gebied en nemen ze hierin het voortouw. 
Energiewacht is werkzaam in Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen, Utrecht, Noord-Holland, 
Flevoland en Gelderland. In totaal werken er circa 1000 medewerkers verspreid over 14 vestigingen. 
Binnen Energiewacht vind je een no-nonsense cultuur, werkt men met informele korte lijnen, is men 
behulpzaam en hebben ze de overtuiging dat ze Samen Meer bereiken. 
 
De nieuwe organisatie is nog volop in ontwikkeling en er is een grote gedrevenheid om de ambities te 
realiseren. Bij Energiewacht zit je in het hart van de verandering en krijg je de mogelijkheid om mede 
vorm te geven aan de nieuwe organisatie.  
 
Naar de website: https://www.energiewacht.nl  
 
Plaats in de organisatie 
Energiewacht is een compacte en informele organisatie. Binnen de afdeling Operatie, waar het 
merendeel van de medewerkers werkt, bevinden zich de afdelingen Service & Onderhoud, Installatie, 
Proces & Logistiek en Technisch Beheer. De manager Proces & Logistiek maakt onderdeel uit van het 
MT van de afdeling Operatie, rapporteert aan/werkt onder leiding van de manager Operatie en geeft 
leiding aan de afdeling Proces & Logistiek (6,7 FTE). 
 
 

https://www.energiewacht.nl/


   

 

 

 

 

 

 

2.  DE AFDELING PROCES & LOGISTIEK 
 

De afdeling Operatie voert van planning tot en met levering het installatie- en onderhoudswerk uit. De 
afdeling Proces & Logistiek is een support afdeling binnen Operatie en biedt centrale ondersteuning 
met als doel de operationele en logistieke processen te bewaken, analyseren en optimaliseren. 
Belangrijke taken in deze: 

 het opzetten en analyseren van dashboarden voor de afdeling Operatie als geheel (m.n. 
Installatie, Technisch Beheer en input verwerken Service & Onderhoud); 

 het rapporteren en inzichtelijk maken van de performance van de operationele en logistieke 
processen (inclusief magazijnen) binnen de afdeling Operatie; 

 het ondersteunen van de afdeling Operatie bij verbeterplannen; 

 het onderhouden en uitbouwen van technische kennis over (nieuwe) productcategorieën, 
tevens beheert en bewaakt de afdeling Proces & Logistiek de logistieke stromen; 

 het centraal bewaken, analyseren en optimaliseren van de logistieke processen en  gereedschap- 
en goederenstromen over de afdelingen en vestigingen binnen de afdeling Operatie; 

 opvolging van overkoepelende logistieke taken. 
 
 
3. FUNCTIE, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
De manager Proces & Logistiek is verantwoordelijk voor het verbeteren van de algemene performance 
van de afdeling Operatie door het analyseren, bewaken en optimaliseren van de operationele en 
logistieke processen. De manager Proces & Logistiek kent de volgende resultaatgebieden, activiteiten 
en werkzaamheden: 
 
Je stelt het proces- en logistiek beleid voor de afdeling Operatie op en bewaak je de uitvoering van dit 
beleid. Je stelt doelen en KPI’s vast voor de gehele afdeling Operatie en faciliteert de totstandkoming 
van het (meer)jarenplan voor de afdeling Operatie in zijn geheel en van de onderliggende afdelingen. 
Je ontwikkelt het jaarlijkse afdelingsplan voor Proces & Logistiek als afgeleide van het overall 
operationele jaarplan en het business plan van de organisatie.  
Aangezien de afdeling Proces & Logistiek fungeert als centrale ondersteuning in procesverbeteringen 
zorg je voor het opzetten en analyseren van dashboarden voor de afdeling Operatie als geheel en maak 
je de performance van de operationele en logistieke processen (inclusief magazijnen) inzichtelijk. Je 
bewaakt, analyseert en optimaliseert de logistieke processen en gereedschap- en goederenstromen 
over de afdelingen en vestigingen binnen de afdeling Operatie. 
Je geeft richting en sturing aan de afdeling zodat deze optimaal en efficiënt kan functioneren. Hierbij 
heb je oog voor de ontwikkeling en ontplooiing van de medewerkers. Je motiveert de teamleiders en 
medewerkers om de plannen en ideeën te realiseren.  
 
 
4. PROFIEL 
 
Je hebt een bedrijfskundige WO opleiding, bij voorkeur aangevuld met opleidingen/trainingen op 
managementgebied. Je hebt ruime ervaring (> 5 jaar) binnen een vergelijkbare functie of werkgebied 
en kennis van business processen van een multi-service bedrijf. En uiteraard heb je gedegen kennis en 
ervaring met het aansturen van logistieke processen en verbeterprocessen. 
 



   

 

 

 

 

 

 

Vak- of bedrijfsspecifieke kennis:  

 kennis van Lean methodieken, in bezit of studerend voor Black-Belt of bereidt dit te gaan 
behalen; 

 affiniteit met techniek en logistieke processen; 

 kennis en affiniteit met supply chain management / ketenmanagement / keten denken; 

 kennis van analyse- en rapportage tools; 

 kennis van inkoopprocessen. 
 
Overige kennis en vaardigheden:  

 communicatief en sociaal vaardig; 

 analytisch en organisatiesensitief; 

 verantwoordelijkheidsgevoel; 

 samenwerkingsgericht; 

 groepsgericht en individueel kunnen leiding geven; 

 overtuigingskracht; 

 stressbestendig en flexibel; 

 plannen en organiseren; 

 project Management. 
 

Contacten: 

 Intern: 
 stafafdelingen waaronder afdeling Facilities voor inkoop voor integrale afstemming van 

werkzaamheden; 
 finance voor KPI sturing en financieel management; 
 alle andere afdelingen binnen Operatie voor dagelijkse afstemming werkzaamheden; 
 staffuncties binnen integratiebedrijf zoals HR, Finance, Kwaliteit, etc. voor efficiënte en 

effectieve bedrijfsvoering.  

 Extern: 
 onderhouden van contact met leveranciers en fabrikanten voor contractafspraken. 
 

5. ENERGIEWACHT BIEDT JE 
 
Als manager Proces & Logistiek kom je te werken in het operationele hart van de organisatie met 12 
magazijnen, 450 bussen en 2000 leveranciers. Je vervult een cruciale rol en er liggen volop 
mogelijkheden om snel tot verbeteringen te komen.  
 
Energiewacht is een goede werkgever met betrekking tot het toepassen van sociaal beleid. Het bedrijf 
heeft goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en maakt geen 
onderscheid tussen mensen in loondienst en flexwerkers. Op het gebied van ontwikkeling en opleiding 
investeert Energiewacht in haar  mensen, maar ook op het vlak van gezond zijn en blijven.  
 
   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
mr. Erik Traas 
Executive consultant 
06-22420742  
erik.traas@beljonwesterterp.nl 

mailto:erik.traas@beljonwesterterp.nl

