
Wind, daar krijg je energie van! 

Vacature - Servicemonteur 
- 40 uur per week, locatie Hoogezand (je werkt door heel NL) 

Functieomschrijving 
Door de groei van ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar een gedreven servicemonteur 
voor het onderhoud aan onze windmolens. Als servicemonteur voer je ongeveer twee 
inspecties op en dag uit en los je één à twee storingen op. Je werkt op 15 meter hoogte met 
een hoogwerker. Je krijgt een bus en hoogwerker tot je beschikking. Je werkt samen met de 
vlootengineer/ beheerder om de windmolens op het boerenerf zo goed mogelijk te laten 
draaien en op tijd onderhoud te plegen. Je werkt door heel Nederland (voornamelijk in 
Groningen en Friesland), maar soms ook in Duitsland en België. Ongeveer één keer per twee 
maanden ben je een aantal nachten weg van huis.  
 

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 

• Onderhoud en storingen oplossen van onze molen 

• Nieuwe onderdelen monteren of oude vervangen (bv wieken vervangen) 

Profiel 

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

• Je bent servicegericht, in overleg met collega's zorg je dat problemen netjes 

opgelost worden 

• Je bent zelfsturend en kritisch op je eigen werk 

• Je bent secuur, gestructureerd, leergierig en denkt graag mee in verbeteringen 

• Je hebt ervaring met het besturen van machines 

• Je hebt geen hoogtevrees 

• Je mag graag buiten werken 

• Je woont bij voorkeur binnen een straal van 40 km rondom Groningen 

Is dit jouw baan? 
Stuur dan je CV + motivatie naar yara@eazwind.com. 

Reageren kan tot en met 03-03-21. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yara 

Jager: 

T: 06 23 34 90 39 

E: yara@eazwind.com  



 


