Unieke kans om mee te werken met ambitieuze start-up!
Vacature – Elektrotechneut (HBO/WO)
Fulltime (min. 4 dagen/week), per direct
Functieomschrijving:
E.A.Z. Wind is op zoek naar een elektrotechneut ter versterking van ons team. Bij ons in Hoogezand wordt een bijzondere
windmolen van rotorblad tot elektronica in-house geproduceerd. Op het gebied van elektronica houden we ons bezig met het
uitdenken, simuleren, prototypen en produceren van meet- en regelsystemen.
De kracht van ons ontwerp zit erin dat we alle knowhow binnen ons team hebben. Zo is de beveiliging en telemetrie volledig door
de elektrotechneuten in ons team ontwikkeld.
Naast het overzien en optimaliseren van het lopende productie proces ben je bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten.
Zo zijn we bezig met een systeem dat generator rimpelingen (en de resulterende mechanische trillingen) reduceert; een
geïntegreerd opslag systeem die pieken in opbrengst en verbruik opvangt en wie weet welke systemen jij nog meer verzint. Je
werkt samen met een andere elektrotechneut in een breder team van afwisselend 5 tot 8 techneuten.
Kort samengevat bestaan jouw werkzaamheden onder andere uit:
• Erop toezien dat productie van onze elektronische systemen soepel
verloopt
• Ondersteuning verlenen waar de storingsdienst er niet zelf uit komt
• Ontwikkelen van nieuwe systemen

Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
Praktisch en vooral pragmatisch ingesteld
Ervaring in het ontwikkelen van printplaten
Ervaring met de ontwikkeling van een nieuw product
Ervaring met vermogens elektronica is gewenst
Je bent nieuwsgierig

Over het bedrijf:
E.A.Z. Wind is een groeiende onderneming in Hoogezand die kleine windmolens ontwikkelt, in-house produceert en zelf installeert.
Het bedrijf onderscheidt zich door met een volledig eigen ontwerp een betaalbare kleine windmolen aan te bieden met een sterk
lokaal karakter en die past in het landschap.
Wij bieden:
• Een unieke kans om mee te werken aan dit snel groeiende bedrijf
• Samenwerken met een team van gedreven collega’s met passie voor het vak
• Een topfunctie waarin jouw kennis en kunde tot zijn recht komt!

Is dit jouw baan?
Stuur dan een e-mail naar aard@eazwind.com met daarin:
Jouw motivatie: Waarom wil jij bij E.A.Z. Wind komen werken en wat maakt jou geschikt voor deze baan?
Je CV
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aard Duivenvoorden 0681505348

