Wind, daar krijg je energie van!
Vacature - Magazijn en logistiek medewerker
Heb jij affiniteit met techniek, werk je secuur en ben je een echte aanpakker? Dan zijn wij op
zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar een

Magazijn en logistiek medewerker
•
•
•

Hoogezand
32 uur per week (ma-vrij 7:30-16:30 uur)
1-jarig contract met zicht op vast

In onze fabriek maken wij kleine windmolens voor boerenbedrijven. Als
magazijnmedewerker heb je een veelzijdige functie. Samen met de magazijnbeheerder zorg
je ervoor dat het magazijn gestructureerd en op orde is. Je begeleidt binnenkomende
goederen en zet de producten op de juiste plek. Je zorgt ervoor dat de materialen altijd
voorradig zijn en controleert de binnenkomende goederen op kwaliteit.
Je bent onderdeel van de productie en werkt veel samen met inkoop. Je bent de spil tussen
de inkoop- en productieafdelingen waarmee je succesvol onze producten aflevert. Je hebt
dus veel interactie met de collega’s in de fabriek, onderhoud en installatie. We waarderen
creativiteit en staan open voor jouw kritische blik op verbeteringen.
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
• Binnenkomende goederen begeleiden
• Kwaliteitscontroles uitvoeren (goedkeur/ afkeur)
• Aannemen en afhandelen van binnenkomende goederen
• Materialen klaarzetten voor de productie
• Materialen klaarzetten voor transport naar de klant
• Het magazijn en het buitenterrein onderhouden en op orde houden
• Ondersteunende werkzaamheden in de productie
Profiel
•
•
•
•

Je hebt MBO werk- en denkniveau, technische achtergrond is een pré
Je hebt een heftruckcertificaat en rijbewijs B
Je hebt relevante werkervaring in een productiebedrijf
Je bent servicegericht, en communicatief sterk

•
•

Je bent zelfsturend en kritisch op je eigen werk
Je bent secuur, gestructureerd, leergierig en denkt graag mee in verbetertrajecten

Is dit jouw baan?
We zijn erg benieuwd naar je! Stuur je CV + motivatie naar yara@eazwind.com.
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 gewaardeerd

