
Wind, daar krijg je energie van! 

Vacature – Verkoper windmolens 

Heb jij boerenverstand, interesse voor windmolens en wil jij boeren helpen met het 
verduurzamen van boerderijen? Wij zoeken op korte termijn een gedreven: 
 
Verkoper windmolens 

• 40 uur per week, tijdelijk met zicht op vast (ZZP is bespreekbaar)   

• Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland)  

Als verkoper windmolens ben je 80% van je tijd op pad. Binnen twee jaar willen we onze 
verkoopaantallen verdrievoudigen en dat kan alleen als jij elke dag bij de boer aan tafel zit.  

Wij krijgen veel aanvragen binnen van boeren die interesse hebben in onze windmolens. Na 
een eerste check (op haalbarheid) door onze commercieel medewerker binnendienst, komt 
de klant bij jou in de portefeuille. Je gaat je verdiepen in de klant om zo een passende 
offerte op te stellen en een berekening te maken van de verwachte windopbrengst. Hiermee 
ga je letterlijk de boer op: aan de keukentafel van de boer neem je de offerte door. Na je 
succesvolle verkoop, zorg je voor een zorgvuldige overdracht aan de projectmanager.   

In principe verkoop je door heel Nederland, maar de focus zal liggen op Noord-Nederland. In 
overleg met het verkoopteam verdelen jullie de openstaande geïnteresseerde boeren.  
 
Werkzaamheden 

• Verkopen van windmolens  

• Energievraagstukken bespreken en boeren hierin adviseren 

• Opstellen van offertes, opbrengstberekeningen en business-case berekeningen 

• Leveren van input in het verkoopoverleg  
 
Jouw profiel 
Zo ben jij 

• Je werkt graag zelfstandig 

• Je bent graag op pad 

• Je voelt aan waar mensen behoefte aan hebben 

• Je kan een gesprek leiden en (indien nodig) bijsturen 

• Je staat sterk in je schoenen 

• Je bent gedreven door resultaat (een echte dealmaker)  

• Jij laat je niet afleiden 

 
Dit heb jij 

• HBO werk- en denkniveau 

• Ervaring als verkoper  

• Interesse voor techniek en je kunt uitleggen hoe dingen werken 

• De vaardigheid om te onderhandelen  

• Handigheid met computers  



Over E.A.Z. Wind 
Met een team van 50 collega’s maken wij veel boerenbedrijven in Nederland, België en 
Duitsland zelfvoorzienend in energie. ‘Wind in de winter, zon in de zomer’ het is de perfecte 
combinatie voor boeren die het hele jaar stroom nodig hebben. Het maken van de 
windmolens vraagt precisiewerk van onze vakmannen en -vrouwen in onze fabriek. 
Daarnaast staan we met onze laarzen in de klei om de windmolens te plaatsen. ‘No-
nonsense’ en ‘boerenverstand’ is wat ons kenmerkt. We werken hard en staan voor wat we 
beloven.  
 
Collega Pieter Koehoorn over het werken bij EAZ Wind:  
“Ik vind het echt super om onderdeel te zijn van EAZ. We zijn een dynamisch bedrijf met zeer 
betrokken collega’s. Onze kracht is de overtuiging van ons product. Het is heel leuk om met 
verschillende disciplines samen te werken. Ik heb met name contact met de boer, maar stem 
ook af met alle betrokken collega’s (techniek, productie, projectmanagement en financiën). 
We werken écht samen om ons doel te bereiken: wereldwijd boeren zelfvoorzienend maken 
in energie. Zo dragen we samen bij aan het verduurzamen van de wereld. De uitdaging in 
mijn functie is het leveren van maatwerk voor de boer. Elk gesprek is anders en dat maakt 
het leuk.  Elke locatie kent uitdagingen, wij zijn er om met de oplossing te komen.”  
 

Is dit jouw baan?  

We zijn erg benieuwd naar je! Stuur je brief + motivatie naar yara@eazwind.com.  
 
Meer weten? Neem contact op met Yara Jager: 
 
T: 06 23 34 90 39 
E: yara@eazwind.com 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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