Wind, daar krijg je energie van!
Vacature – Installatiemedewerker
(40 uur per week, locatie Hoogezand)
Functieomschrijving:
E.A.Z. Wind is per direct op zoek naar een installatiemedewerker ter versterking van ons installatieteam.
Bij ons in Hoogezand wordt een bijzondere windmolen van fundering tot rotorbladen in-house
geproduceerd. Het installatieteam verzorgt alle werkzaamheden in het veld, van eerste schep tot
draaiende molen. Je gaat daarbij bij veel boerenbedrijven langs en werkt in een team van 3 personen.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Bekabeling van de molen leggen:
o Graaf werkzaamheden uitvoeren met een minikraan
o Bijzondere passages onder erfverharding door uitvoeren
o Installatiekabels in de gebouwen aanleggen tot aan de meterkast
• Moleninstallaties:
o Monteren van de gondel, rotorbladen en staart op de mast
o Begeleiden van de hijswerkzaamheden
o In werking stellen van de windmolen
Profiel:
• Je bent praktisch ingesteld en hebt een gezonde werklust
• Je hebt ervaring met kraanwerk (minikraan)
• Je bent in staat om fysiek zware werkzaamheden uit te voeren
• Je hebt BE-rijbewijs of bent bereid deze te halen
• Je bent een buitenmens
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!
Met de energievoorziening voor het
platteland.
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