Unieke kans om mee te werken aan een jong en ambitieus bedrijf!
Vacature – Houtbewerker
(fulltime, 40 uur per week)

Functieomschrijving:
E.A.Z. Wind uit Hoogezand is per direct op zoek naar een echte ambachtsman (m/v). Bij ons in de houtwerkplaats worden met
liefde de houten rotorbladen en staartbladen van onze kleine windmolens geproduceerd. Hier werk je mee aan het bouwen van
deze onderdelen binnen een enthousiast team bestaande uit vijf man. Je werkt met verschillende machines, gereedschappen en
met de hand om een kwaliteitsproduct af te leveren.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het bouwen van de staarten
Hout selecteren en op maat zagen
Verlijmen en schroeven
Afwerken en lakken
• Het bouwen van de rotorbladen
Verlijmen onder vacuüm
Schaven en schuren
Lamineren met epoxyhars
Afwerken en lakken
Profiel:
•
•
•
•
•

Je hebt MBO werk- en denkniveau
Je bent praktisch ingesteld en kunt nauwkeurig werken
Je bent in staat om zelfstandig te werken en staat voor kwaliteit
Je weet van aanpakken en beschikt over een enthousiaste werkinstelling
Marktconformsalaris

Over het bedrijf:
E.A.Z. Wind is een bloeiend Gronings bedrijf dat kleine windmolens ontwikkelt, 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, 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 leuke baan waarin jouw kennis en kunde tot zijn recht komt!

Is dit jouw baan?
Stuur dan een e-mail naar hans@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 Hans Burkels 0611908822

