Starters gezocht (MBO) met interesse in techniek
Vanwege een structurele uitbreiding van ons werkpakket zijn wij per direct op zoek naar
nieuwe medewerkers. Wij zijn specifiek op zoek naar jonge starters die na hun middelbare
school of MBO opleiding niet goed weten wat ze willen maar wel de ambitie hebben om
carrière te maken. Je bent uiteraard ook welkom wanneer je al een aantal jaar werkervaring
hebt. Een vooropleiding om bij ons te kunnen starten is niet vereist aangezien wij een
opleidingstraject aanbieden.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij zijn een jonge organisatie die gespecialiseerd is in het verzorgen van ondergrondse
infrastructuur (laag- en midden spanning, gas, water, CAI, KPN) en openbare verlichting.
Voor jou betekend dit dat jij een baan krijgt waarbij je samen met één of meerdere collega’s
buiten aan het werk bent. Als je bij ons komt werken krijg je gelijk een contract en ga je direct
aan de slag. Naast het werken ga je aan de slag met een 3-jarig opleidingstraject
(afhankelijke van je opleiding). Dit houdt in dat je bij ons fulltime komt werken en daarnaast
in eerste instantie een aantal basiscursussen gaat volgen. Als alles je goed bevalt en je goed
je best doet kan je een (MBO) opleiding gaan starten voor elektra of gas monteur. Binnen dit
traject is het de bedoeling dat je eerst assistent monteur wordt en daarna doorgroeit naar
een monteursfunctie in het gas of elektra. Ben je na het traject nog niet uitgeleerd dan geven
wij je de mogelijkheid om je na je opleidingstraject nog verder te ontwikkelen.

Wat verwachten wij van jou?




Je werkt hard, bent bereid om zo nu en dan over te werken en je bent collegiaal.
Je komt op tijd en houdt je aan de afspraken die we maken
Je zet je in en zorgt ervoor dat je de cursussen en BBL-opleiding waar je op zit haalt

Kortom je pakt de kansen aan die we je geven en je laat zien dat je graag voor ons wilt
werken.

Salaris
Je start bij ons met een marktconform salaris afhankelijk van je leeftijd en ervaring. Wanneer
we je na het opleidingstraject kunnen in zetten als volleerd monteur zal je doorgroeien naar
een zeer aantrekkelijk monteurssalaris. Bij ons is de cao metaal van toepassing.

Over Quint & v. Ginkel
Wij zijn een jonge organisatie gespecialiseerd in het verzorgen van ondergrondse
infrastructuur (laag- en midden spanning, gas, water, CAI en KPN) en openbare verlichting.
Door de inrichting van onze organisatie kunnen wij snel en flexibel schakelen op
binnenkomend werk. Als bedrijf zijn wij gecertificeerd in verschillende certificaten. Wij werken
alleen met gecertificeerd personeel. Dit maakt ons een aantrekkelijke partner voor onze
opdrachtgevers. Ons bedrijf werkt op dit moment vanuit de vestigingen Nieuwegein,
Amsterdam en Heinenoord. Meer informatie over onze organisatie en overige vacatures vind
je op onze website www.quintenvanginkel.nl
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van onze vacature en lijkt het je leuk om ons team
te komen versterken mail dan jouw cv naar adriaan@quintenvanginkel.nl

