
   
 

 

Wind, daar krijg je energie van! 

Vacature – Productiemedewerker mechanisch  
(40 uur per week, locatie Hoogezand) 

 

Ben jij een harde werker die graag zijn handen uit de mouwen steekt en ben jij technisch aangelegd? Dan zijn 

we op zoek naar jou!  

 

Functieomschrijving 
Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven productiemedewerker om ons team in Hoogezand te 
versterken. Samen met een team van zes collega’s werken jullie aan het maken van windmolens voor 
boerenbedrijven. Je werkzaamheden zijn gericht op het maken van de gondel. Dit gaat met name om 
assemblage- en montage werkzaamheden in het pitchhuis. Daarnaast ondersteun je de houtafdeling bij de 
productie van de houten wieken.  
 

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.  
 

Jouw werkzaamheden 

• Assembleren pitchhuis 

• Monteren van de generator 

• Monteren van het pitchhuis 

• Ondersteuning bij andere productieafdelingen: productie van elektra kasten en 

ondersteuning bij de houtafdeling 

Profiel 

• Je hebt MBO werk- en denkniveau, technische aanleg is een pré 

• Je hebt ervaring met techniek (bijvoorbeeld als hobby)  

• Je kunt goed zelfstandig werken en je bent kritisch op je eigen werk 

• Je bent secuur, gestructureerd, leergierig en hebt oog voor detail 

• Je weet van aanpakken 

• Je kunt goed samenwerken met collega’s 

Is dit jouw baan? 
We zijn erg benieuwd naar je! Stuur een korte motivatie en je CV naar yara@eazwind.com en we nemen snel 
contact met je op.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yara Jager: 

T: 06 23 34 90 39 

E: yara@eazwind.com  
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