Wind, daar krijg je energie van!

Vacature – Installatiemedewerker buitendienst
Hou jij ervan om te werken in de buitenlucht, heb je technisch inzicht en sta je graag met je
laarzen in de klei? Wij zijn per direct op zoek naar een

Installatiemedewerker buitendienst
•
•
•

40 uur per week
Contract van een jaar, met zicht op verlenging
Hoogezand, werkzaamheden door heel Nederland en België

In deze functie werk je samen met twee collega’s aan het installeren van onze windmolens
op het boerenerf. Ons unieke product, een kleine windmolen met houten wieken, wordt op
onze locaties in Hoogezand en Rijswijk geproduceerd. Zodra de vergunning binnen is en de
molen op voorraad, wordt de installatie ingepland. Jij zorgt er samen met je collega’s voor
dat de molens geplaatst worden op het boerenerf. Dit betreft grondwerk, werk aan de
elektrische installatie en het monteren van de molen. Daarnaast ben je samen met de rest
van het installatieteam verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, het goed organiseren
van het eigen installatiewerk en de samenwerking met externe partijen. Gemiddeld plaats je
2 molens per week. De installatie van 1 project duurt 2 a 3 dagen.
Onze verkoopcijfers schieten omhoog, dat is natuurlijk ook niet zo vreemd met de huidige
energieprijzen. Maar dat betekent ook dat er veel molens geïnstalleerd moeten worden. We
verwachten de komende periode veel extra molens te installeren. De ambitie is om binnen
een jaar met twee installatieteams te werken, waar we nu nog met één team op pad gaan.
Geen project is hetzelfde, ons product wel. In deze functie ben je veel op pad. Af en toe
overnacht je in een hotel.
Over E.A.Z. Wind
Met een team van 50 collega’s maken wij veel boerenbedrijven in Nederland en België
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. ‘Nononsense’ en ‘boerenverstand’ is wat ons kenmerkt. We werken hard en staan voor wat we
beloven.
Jouw werkzaamheden
• Installeren van windmolens
• Grondwerk, werk aan de elektrische installaties en montage van de molen
• Werkvoorbereiding
• Goed organiseren van de samenwerking met externe partijen
Profiel
• Je hebt MBO werk- en denkniveau
• Je hebt een technische achtergrond, kennis van installatie is een pré

•
•
•
•
•

Je kunt goed zelfstandig werken en bent graag op pad
Je vindt het fijn om te werken in de buitenlucht
Je hebt praktisch inzicht en werkt oplossingsgericht
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
Je bent niet bang om vies te worden (in je bedrijfskleding van EAZ)

Is dit jouw baan?
Stuur dan je CV + motivatie naar yara@eazwind.com.
Reageren kan tot en met 22-04-22. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yara
Jager:
T: 06 23 34 90 39
E: yara@eazwind.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

