
   
 

 

Wind, daar krijg je energie van! 

Vacature - Productiemedewerker windmolens 
(40 uur per week, locatie Hoogezand) 
 
Functieomschrijving 
Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven productiemedewerker om ons team in Hoogezand te 
ondersteunen. In onze fabriek in Hoogezand wordt een kleine windmolen voor het boerenerf geproduceerd 
door een team van vijf collega’s, van hout en epoxy tot wieken, van bouten en lagers tot compleet product. 
Je komt te werken in de fabriek, waar je werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op de houtbewerking van 
de wieken, maar ook op de andere afdelingen zal jij je steentje bijdragen. Dit varieert van elektra montage, 
tot heel nauwkeurig lakwerk.   
 
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 

• Verlijmen, schuren, lakken en afwerken van de houten wieken 
• Het monteren en lakken van de houten staarten 
• Ondersteuning bij andere productieafdelingen: productie van elektra kasten en montage van 

mechanische onderdelen 

Profiel 

• Je hebt MBO werk- en denkniveau, technische aanleg is een pre. 
• Je bent zelfsturend en kritisch op je eigen werk 
• Je bent secuur, gestructureerd, leergierig en hebt oog voor detail 
• Je denkt graag mee in verbetertrajecten 
• Je bent handig; je kunt met elektrische gereedschappen overweg 
• Je weet van aanpakken 
• Je kan goed samenwerken met collega’s 
• Ervaring met houtbewerking is een pre, maar niet noodzakelijk 

Is dit jouw baan? 
Stuur dan een e-mail naar yara@eazwind.com met daarin: 

• Jouw motivatie: Waarom wil jij bij E.A.Z. Wind werken en wat maakt jou geschikt voor deze 
functie? 

• Je CV 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yara Jager: 
T: 06 23 34 90 39 
E: yara@eazwind.com  



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


