
   

 

Wind, daar krijg je energie van! 

Vacature – Productieleider 

Ben jij positief ingesteld en kun jij vanuit natuurlijk leiderschap een productieteam aansturen? Wij zijn op 
zoek naar een gedreven;  
 

Productieleider 
• 40 uur per week 

• Hoogezand 

• Contract van 1 jaar met intentie tot verlenging  

Als Productieleider ben je verantwoordelijk voor het productieteam in Hoogezand. Je bent het 

aanspreekpunt voor collega’s in de fabriek en zorgt voor een veilige en goede werksfeer. Jij doet er alles aan 

om de productieplanning te halen. Waar nodig spring je bij in de productie. Verder stem je veel af met de 

COO om de fabriek verder te professionaliseren. Denk hierbij aan efficiënter werken en goedkoper 

produceren.  

 

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het opstellen van contracten, het beheren van ziekmeldingen en 

het voeren van voortgangsgesprekken. Je zorgt ervoor dat er altijd genoeg personeel aanwezig is en neemt 

waar nodig nieuw personeel aan. Je hebt regelmatig overleg met de andere disciplines binnen EAZ, om zo 

gezamenlijk een goed product af te leveren.  

 

Werkzaamheden 

- Leidinggeven aan het productieteam in Hoogezand (4-12 FTE) 

- Productieplanning 

- Kwaliteit van de productie bewaken  

- Verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden in de fabriek 

- Je bent aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de fabriek 

Hoe ziet je werkdag eruit?  

Je begint de dag met een dagstart met het productieteam, waarbij je aandachtspunten doorneemt en 

bespreekt wat er die dag moet gebeuren. Je helpt de collega’s in de fabriek op weg en waar nodig 

ondersteun je bij een paar kritische productiestappen.  

 

In de middag neem je de productieplanning door en stem je af met inkoop. Eén keer per week zit je met het 

operationeel management samen om productie-aantallen door te nemen en te bespreken hoe de 

productupdates en verbeterprocessen in de fabriek geïmplementeerd kunnen worden.  

 

Aan het eind van de dag loop je nog een rondje door de fabriek om te checken of alles volgens planning gaat 

en of de kwaliteit en veiligheid op orde is.  

 

Profiel 

- Je hebt MBO-4 werk- en denkniveau  

- Je hebt relevante werkervaring als leidinggevende in een productieomgeving  



 

  

 

- Je bent stressbestendig 

- Je weet vanuit natuurlijk leiderschap een team aan te sturen 

- Je werkt oplossingsgericht 

- Ervaring met lean werken is een pré 

- Je vindt het leuk om waar nodig te ondersteunen in de productie 

- Je brengt een positieve sfeer in het bedrijf en denkt vanuit kansen 

 

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 functie met veel verantwoordelijkheid 

• Een organisatie met een no-nonsense uitstraling 

• Een leuke wisselende 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  

 

 

 

*Wij werken niet met externe recruiters voor de invulling van onze vacatures 
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