
   

 

Wind, daar krijg je energie van! 

Vacature – Technisch werkvoorbereider 

Hou jij ervan om een project in goede banen te leiden en wil je werken in een jong, dynamisch en groeiend 
bedrijf? Wij zijn op zoek naar een:  
 

Technisch werkvoorbereider  
• 40 uur per week 

• Hoogezand 

• Tijdelijk met zicht op vast  

 

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie van onze windmolens. Je zorgt 

ervoor dat er rust en stabiliteit ontstaat binnen het projectmanagementteam. Door jouw complete en 

nauwkeurige overdracht, zijn de installateurs goed voorbereid om aan de slag te gaan. Met jouw inzet en 

overzicht zijn materialen tijdig op voorraad en creëer je structuur. Daarnaast stuur je de externe partners 

aan.   

 

Naast het creëren van stabiliteit, draag je bij aan het optimaliseren van het projectmanagement vanuit een 

technische invalshoek. Je gaat op zoek naar manieren om de projecten beter en efficiënter uit te voeren. 

 

Je bent onderdeel van het projectmanagementteam van 4 collega’s dat bestaat uit administratie, 

vergunningen en werkvoorbereiding. Elke week overleg je met het team, waarbij ook het installatieteam 

aansluit voor een goede overdracht.  

 

Hoe ziet je werkdag eruit?  

Onze verkopers gaan bij de boer langs met een voorstel voor de windmolen. Zodra er een getekende offerte 

binnenkomt, kun jij aan de slag. Je gaat onderzoeken wat er wordt verwacht en controleert op de locatie wat 

er nodig is. Je controleert de aansluiting, bekijkt de moeilijkheden en tekent de kabelroute uit. Je bereidt de 

gehele installatie van de windmolen voor, zodat het installatieteam direct aan de slag kan. Ook beoordeel je 

of de meterkast aan alle eisen voldoet. Je loopt de kabelroute bij langs en beoordeelt in hoeverre het 

praktisch uitvoerbaar is. Je zoekt de juiste route voor het leggen van de kabels.  

 

Na het locatiebezoek werk je alles uit op kantoor. Je schat in hoeveel tijd het project gaat kosten en zorgt 

ervoor dat alle benodigde producten klaarliggen en op voorraad zijn. Je bestelt de kabels, welke op afmeting 

worden ingekocht. Je maakt een duidelijke instructie voor het installatieteam, zodat zij alles voorhanden 

hebben om de windmolen te installeren.  

 

Je bent ongeveer één dag in de week op pad (dat kan door heel Nederland zijn), verder werk je vanuit 

Hoogezand.   

 

Werkzaamheden 

- Project engineering: zorgen voor een goede werkvoorbereiding 

- Aansturen van installateurs binnen EAZ 



 

  

 

- Aansturen van externe partners, zoals transport en zonpartners (op projectniveau)  

- Locatiebezoeken 

- Inkoop/ bestellen van benodigde kabels 

- Instrueren van installatieteam 

Profiel 

- Je hebt minimaal een MBO-4 opleiding afgerond in een relevante richting  

- Je hebt relevante werkervaring als werkvoorbereider of infra- installatiewerkzaamheden 

- Je hebt kennis van elektra 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs 

- Je bent communicatief sterk en werkt nauwkeurig  

- Je kunt snel schakelen en houdt van een dynamische werkomgeving 

- Kennis van regelgeving (NEN 1010) is een pré 

 

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. Onze missie is om alle boerenbedrijven zelfvoorzienend te maken in stroom.  
 

Wat bieden wij jou? 
• Een tijdelijk contract met zicht op vast 

• Een marktconform salaris   

• Een organisatie met een no-nonsense uitstraling 

• Een leuke dynamische functie  

 

Solliciteren 

Herken jij je in bovenstaand profiel? 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  
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