Wind, daar krijg je energie van!
Vacature – Meewerkend voorman
(40 uur per week, locatie Rijswijk)
Functieomschrijving:
We groeien als bedrijf snel en daarom zijn we per direct op zoek naar een meewerkend voorman. Heb je
ervaring met leiding geven in een technische omgeving? Geniet je er van om samen iets te bouwen? Dan is
dit jouw baan! In onze fabriek in Rijswijk wordt een kleine windmolen voor het boerenerf geproduceerd;
de generator en het interne mechaniek. Je werkt met een vast team van 6 betrokken vakmensen. Plezier
in het werk staat bij ons voorop.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Dagelijks bepalen van de werkzaamheden
• Collega’s begeleiden waar nodig
• Eindcontroles uitvoeren
• Zorgdragen voor voldoende personele bezetting
• Contact onderhouden met de bedrijfsleider
• Werken aan verbeteringen
Profiel:
• Je hebt ervaring met het aansturen van collega’s op de werkvloer.
• Je hebt ervaring met technische productie omgevingen / machinebouw
• Je zorgt voor een veilige werkplek
• Je kan prioriteiten overzien
• Je hebt minimaal MBO-4 werk- en denkniveau
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 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 0629166447.

Doe mee!
Werk met ons mee aan de
energievoorziening voor het platteland.
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