Unieke kans om mee te werken met bloeiend Gronings bedrijf!
Vacature – Servicemonteur kleine windmolens
(Fulltime, 40 uur per week)
Wat ga je doen?
Je gaat aan het werk als monteur buitendienst ter versterking van het serviceteam. Je komt te werken
in een team van 3 medewerkers. Je wordt ingewerkt door een collega en start met
inspectiewerkzaamheden aan de windmolens. Later ga je ook storingen oppakken. Je bent de ogen
en oren van het engineerteam en hebt dan ook een signalerende rol als het gaat om terugkerende
storingen.
Dagelijks ga jij op pad met een hoogwerker en een terreinwagen om inspectie- en
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Je hebt een zelfstandige functie en komt 1x per week op
het kantoor in Hoogezand om jouw bedrijfswagen te vullen met onderdelen. Je verzorgt zelf jouw
planning voor preventief onderhoud en inspectiewerkzaamheden. De storingen ontvang je via de
bedrijfsleider.
Waar ga je aan het werk?
Je komt te werken bij EAZ Wind, een bloeiend Gronings bedrijf dat windmolens van fundering tot
rotorbladen zelf produceert. Het bedrijf onderscheidt zich door met een volledig eigen ontwerp een
betaalbare kleine windmolen aan te bieden. Een windmolen, die past in het landschap en met een
sterk lokaal karakter. Binnen het bedrijf werken harde werkers, met een nuchtere kijk op het leven en
de wil om een positieve bijdrage te leveren aan de groei van het bedrijf.
Wie ben jij?
Jij hebt een positieve kijk op het leven en kunt goed zelfstandig werken. Je kan op 15 meter hoogte
werken en hebt geen hoogtevrees. Je bent graag buiten aan het werk. Je vindt het leuk om de klant
uit te leggen waar je mee bezig bent. Je bent in staat je eigen werk te plannen en organiseren. Je hebt
een BE-rijbewijs of bent bereid om E achter B te halen.
Wat mag jij verwachten?
Voor deze fulltime functie bestaat geen vakopleiding. Onze opdrachtgever gaat je het vak in de
praktijk leren. Je komt te werken bij een snelgroeiend bedrijf. Je werkt dagelijks samen met gedreven
collega’s met passie voor het vak. EAZ Wind zorgt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen en
biedt cursussen aan, zoals een cursus valbeveiliging. Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.
De reiskosten worden vergoed. Je zal direct in dienst treden van EAZ Wind.
Vragen of reageren?
Wanneer jij deze uitdaging aan wilt gaan kan je je reactie mailen aan hans@eazwind.com. Mocht je
nog andere vragen hebben kun je bellen met Hans Burkels 0629166447.
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