Unieke kans om mee te werken met ambitieuze gevorderde start-up!
Vacature – Lasser kleine windmolen onderdelen
(fulltime, 40 uur per week)

Functieomschrijving:
E.A.Z. Wind is per direct op zoek naar een gedreven lasser (MAG) ter versterking van ons productieteam in Hoogezand. In onze
werkplaats wordt een bijzondere windmolen van de fundering tot en met de rotorbladen in-house geproduceerd. Het afzetgebied
voor onze kleine windmolen is voornamelijk Noord-Nederland en je kan dan ook met recht spreken van een Gronings product.
De fundering (5x5m) en de mast (15m) bestaan uit 15-20mm dik constructiestaal en dit zijn de zwaarst uitgevoerde componenten
van onze molen. Daarnaast zijn er nog verschillende kleine onderdelen die in elkaar gelast worden. Wij zoeken iemand die het
laswerk van al deze verschillende onderdelen voor zijn rekening neemt. Een zeer gevarieerde baan in een bedrijf met volop
doorgroeimogelijkheden!
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het zelfstandig lassen van de fundering, deze is opgebouwd uit balkstaal HEB300 en 10mm lasersnijdelen. Naast laswerk
bestaan de werkzaamheden o.a. uit het nauwkeurig magneetboren van de gaten voor de bevestiging van de mast.
• In tweetallen lassen en plasmasnijden van de stalen mast. De mast van 15m lengte wordt uit 4 verschillende
buisdiameters van 10-20mm dikte opgebouwd.
• Zware onderdelen met de heftruck in de lasopstellingen plaatsen
• Diverse 5mm plaatstaal onderdelen hechten en aflassen op de werkbank
• Lasverbindingen nabewerken voor verdere verwerking in de fabriek

Profiel:
• Je hebt een afgeronde opleiding MBO basislasser minimaal niveau 3 (of gelijkwaardig niveau, bijvoorbeeld behaald door
relevante werkervaring)
• Je kan goed zelfstandig werken
• Je beschikt over een gedreven, nauwkeurige en enthousiaste werkinstelling
• Je bent in het bezit van lascertificaat ISO 9606-1 of bent bereid deze bij ons te halen
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 reinder@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 Reinder Graansma 06 11908822.

