Wind, daar krijg je energie van!
Vacature – Mechanisch assemblage medewerker
(fulltime, 40 uur per week, locatie Hoogezand)

Functieomschrijving
We groeien als bedrijf snel en daarom zijn we per direct op zoek naar goede technische
werkplaatsmedewerkers. Vind je het leuk om dingen in elkaar te bouwen? Werk je precies? Dan is
dit jouw baan. In onze fabriek in Hoogezand wordt een kleine windmolen voor het boerenerf
geproduceerd; van hout tot wieken, van boutjes tot af product. Doordat er veel verschillende
onderdelen op dezelfde locatie worden gemaakt kunnen wij jou een gevarieerde en uitdagende
functie aanbieden.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het assembleren van de mechanische onderdelen van onze windmolen
• Kwaliteitscontroles uitvoeren
• Assisteren bij andere productiewerkzaamheden: montage en houtbewerking

Profiel
•
•
•
•

Je hebt MBO werk- en denkniveau
Je bent praktisch ingesteld en kunt nauwkeurig werken
Je bent in staat om zelfstandig te werken
Je beschikt over een gedreven en enthousiaste werkinstelling

Over het bedrijf
E.A.Z. Wind is een groeiende onderneming in Hoogezand die kleine windmolens ontwikkelt, inhouse 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.

Industrieweg 23a Hoogezand,
Tel: 0598 372383
www.eazwind.com

2 van 2

