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Elektrotechnicus met groeiambitie
maak werk van je toekomst!
Wij zoeken een nieuwe collega die de groei van ons bijzondere bedrijf helpt mogelijk te maken. Omdat we
je een meerjarig leertraject aan willen bieden, moet je inmiddels wel weten wat je wilt en waar je voor gaat.
Zijn onderstaande punten op jou van toepassing ?
[ ] je hebt een MBO opleiding niveau 4 met een diploma afgerond (bijv. elektro-, meet- en regeltechniek)
[ ] inmiddels heb je al enkele jaren werkervaring
[ ] je bent toe aan stabiliteit
[ ] je kunt je interesse in de informatietechnologie aantoonbaar maken
[ ] je spreekt en schrijft het Nederlands en Engels perfect en zelfs spreek je een beetje Duits
[ ] je vrienden zeggen dat ze op je kunnen rekenen, dat je wel altijd alles wil weten
Als je alle vakjes zwart kunt maken, ben jij mogelijk onze nieuwe collega. Join our team and react!
Bij Sercom geloven we in duurzaamheid. Niet alleen in onze producten, maar zeker ook in de relaties met
klanten en collega's. Wij automatiseren watergift-units en verzorgen de klimaatregeling in kassen, bollenschuren en bewaarcellen.
Daarvoor ontwerpen en bouwen we de elektronica en computers voor de procesautomatisering. En dat voor
klanten over de hele wereld. Kennis van onze producten doe je niet op in de schoolbanken. Maar on-the-job!
Dus laat je handen wapperen op onze productie-afdeling, denk mee met onze programmeurs en luister
naar de problemen die onze klanten ervaren. En kom bij ons werk maken van je eigen toekomst en dat van
ons bedrijf!
Meer informatie over onze organisatie, markten en producten lees je op onze site www.sercom.nl.

Wil je direct reageren?
Irene van GoFranky - bureau voor personeel, helpt ons bij het vinden van deze nieuwe collega. Zend je
sollicitatie (motivatiebrief en CV) aan irene@gofranky.nl of bel haar voor meer informatie 06 20114308.

