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VOORWOORD

ONZE REGIO BARST VAN DE
BEDRIJVEN DIE ELK HUN CHARME,
VERHAAL EN KRACHT HEBBEN.
Werken in de Kempen is van ons allemaal, en de Open

ORIËNTEREN OP DE ARBEIDSMARKT

Bedrijven Dag bewijst dat meer dan ooit. Juist nu, in

Je zit door corona thuis en je wil (tijdelijk) in een andere

coronatijd, is het belangrijk om te blijven verbinden.

branche aan de slag. Of je zit juist al jaren op je plek en

Daarom doen we dat dit jaar digitaal! Het is zo

het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Oriënteer je! Kijk

waardevol om te zien wat er bij Kempische bedrijven

eens naar wat er nog meer gebeurt in jouw vakgebied.

achter de schermen gebeurt. En dat allemaal gewoon,

Hoe doen anderen het?

vanuit huis.
VAKMENSEN AAN HET WERK
BEDRIJVEN GAAN JE VERRASSEN

In de Kempen zit veel maakindustrie. Je vindt er

Onze regio barst van de bedrijven die elk hun charme,

timmermannen, metaalbewerkers, stoffeerders,

hun verhaal en hun kracht hebben. Tegelijkertijd

monteurs, lassers, operators en grondwerkers. En dat is

weten weinig mensen wat er achter die bedrijfsdeuren

maar een greep uit de beroepsgroepen. Heb je interesse

gebeurt. De Open bedrijven Dag maakt dat bedrijfsleven

in een vak? Dit is je kans om het van dichtbij te zien!

zichtbaar! In de eerlijkste vorm, zoals het is. Laat je
verrassen!

OPEN BEDRIJVEN DAG
Zaterdag 27 maart kun je bedrijven bezoeken die je

BEROEPSKEUZE VOOR SCHOLIEREN

interessant vindt. Digitaal. Gewoon thuis, vanaf de bank.

Jongeren moeten in hun vroege tienerjaren een

Bekijk werkplaatsen, stel vragen aan medewerkers (of de

beroepskeuze maken. Hoe kunnen we verwachten dat ze

grote baas) en ontdek de Kempische bedrijven! Zij laten

een goede keuze maken als ze nog nooit een werkplaats

zich zien. Jij toch zeker ook?

of een bedrijf van binnen hebben gezien? Tijdens de
Open Bedrijven Dag hebben jongeren de unieke kans om
kennis te maken met verschillende vakken, ambachten
en werkomgevingen via een virtuele tour.
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DE OPEN BEDRIJVEN DAG

HOE WERKT HET?!
Heb jij altijd al willen weten hoe het eraan toegaat achter de schermen van een bedrijf? Hoe een werkplaats eruit ziet, of
een druk kantoor? En wat ze daar dan eigenlijk doen? Blok dan zaterdag 27 maart 2021 van 10.00 tot 17.00 uur in je
agenda, want dan is het zo ver: hét bedrijven evenement van de Kempen! - digitaal. Volg de volgende stappen:

BEKIJK HET
LIVE PROGRAMMA

GA NAAR DE WEBSITE
OPENBEDRIJVENDAG.NL

EEN LEUK BEDRIJF
UITGEZOCHT OM
BINNEN TE KIJKEN?..

BEZOEK EEN
SPECIFIEK BEDRIJF

VOLG DE LIVE
RONDLEIDING

STEL JE VRAGEN

BEZOEK DE TOUR

PAG I N A 0 6 - 07

PAG I N A 11

PAG I N A 10

ZO OVERLEVEN
JONGEREN DE DIGITALE
BEROEPSKEUZESTRESS

THUISWERKEN VERSUS
KANTOOR

ACTUEEL VACATURE
AANBOD WERKEN IN DE
KEMPEN

W W W.O P E N B E D R I J V E N DAG . N L
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Benieuwd
Benieuwd
naarwerken
werken
naar
dezorg?
zorg?
ininde
Vertel ons wat jij wilt weten.
Vertel ons wat jij wilt weten.

MONTEUR
BEDRIJFSWAGENS LEERLING
EEN UITGELEZEN KANS VOOR EEN
TOEKOMST IN TECHNIEK!
Als monteur bij Becx werk je in een leuk team
samen met collega’s van verschillende niveau’s
om de gevarieerde vloot van Becx Verhuur te
onderhouden. Als je nog geen ervaring hebt
dan begin je onderaan alles te leren over
transportmaterieel en het onderhouden ervan.

Bij Oktober leveren we iedere dag
Bij Oktober
leveren
iedere dag
warme zorg
aan we
kwetsbare
ouderen.
warme
zorg aan
Daarvoor
zijn kwetsbare
we op zoekouderen.
naar nieuwe
Daarvoor
zijnenwe
op zoek naar nieuwe
collega’s
vrijwilligers.
collega’s en vrijwilligers.
Werken bij Oktober is werken bij
Werken
bij Oktobermet
is werken
bij voor
een organisatie
lef en hart
Metmet
echte
zorgen
eenmensen.
organisatie
lefaandacht
en hart voor
we ervoor
dat onze
cliënten
zich thuis
mensen.
Met echte
aandacht
zorgen
voelen,
ze ook
wonen.
we kunnen
ervoor dat
onzewaar
cliënten
zich
thuis
We zijn
betrokken,
en we
kunnen
voelen,
waar innovatief
ze ook wonen.
ervoor dat
onze medewerkers
Wezorgen
zijn betrokken,
innovatief
en we
zich ervoor
gezien dat
en gehoord
voelen.
zorgen
onze medewerkers

voor senioren, een hospice en een
voor
senioren, een hospice
en ons
een in de
dagbestedingshuis.
Je vindt
dagbestedingshuis.
Je vindt
onsEersel,
in de
gemeenten Bergeijk,
Bladel,
gemeenten
Bergeijk,
Bladel,Reusel-De
Eersel,
Heeze-Leende,
Oirschot,
Heeze-Leende,
Oirschot, Reusel-De
Mierden, Valkenswaard,
Veldhoven
Mierden,
Valkenswaard, Veldhoven
en Waalre.
en Waalre.
Kom 27 maart digitaal op de koffie
10.00
- 11.00digitaal
uur → Stel
vragen
Kom
27 maart
opjede
koffie
over-werken
en/of
leren
bij Oktober
10.00
11.00 uur
→ Stel
je vragen

zich gezien en gehoord voelen.
Onze organisatie bestaat uit verschillende
verpleeghuizen,
wijkzorg,
hulp bij het
Onze
organisatie bestaat
uit verschillende
huishouden, revalidatiecentra
verpleeghuizen,
wijkzorg, hulp bij het

over vrijwilligerswerk bij Oktober
Benieuwd naar onze vacatures?
Kijk op werkenbijoktober.nl
Benieuwd
naar onze vacatures?

OKTOBER

over werken en/of leren bij Oktober
11.00 - 12.00 uur → Stel je vragen
over- vrijwilligerswerk
Oktober
11.00
12.00 uur → Stel jebijvragen

Kijk op werkenbijoktober.nl

huishouden, revalidatiecentra

werkenbijoktober.nl
werkenbijoktober.nl

Door de unieke combinatie van Service Bouwmarkt,
Speciaalzaak, Houtindustrie en Montagedienst leveren wij
alles voor in en rondom uw huis.
Met onze technische kennis en inlevingsvermogen
realiseren we de mooiste projecten. Volledig in eigen
beheer. Lekker persoonlijk en vertrouwd.
Wil jij ook persoonlijke woonwensen vervullen?
Solliciteer direct

DEHOUTWINKELBLADEL.NL/VACATURE

DOOR MENSEN GEDREVEN.
SIN DS 1749

Als je negen generaties lang bestaat, dan weet
je hoe je aan de toekomst bouwt. Dag in, dag uit
werken we bij Caspar de Haan met één doel voor
ogen: vastgoed verduurzamen voor de generaties
die volgen. In vrijheid en met plezier samenwerken
aan de toekomst. Of je nou schilder, timmerman,
werkvoorbereider of uitvoerder bent.
Tot snel! De koffie staat klaar.

WWW.CASPARDEHAAN.NL/WERKENBIJ

VAN IDEE TOT EN MET
REALISATIE

Interview door
Daphne van Kessel

ZO OVERLEVEN JONGEREN DE
DIGITALE BEROEPSKEUZESTRESS
Handjes in de lucht voor het probleem van nu: hoe kunnen jongeren in deze tijd bewust hun beroepskeuze
maken? Tijd om met decanen uit de Kempen te praten over hoe het met de beroepsoriëntatie van onze
jongeren gaat.

INGE OLIVEIRA

LOTTE VAN DEN ANKER

PETER BONS

C O Ö R D I N ATO R

DECAAN BIJ

TEAMLEIDER VMBO BIJ HET

BUITENSCHOOLS LEREN BIJ

SONDERVICK COLLEGE

PI U S X- CO LLEG E B L AD EL

SCHOLENGEMEENSCHAP

VELDHOVEN

W ER E D I VA LK EN SWA A R D

Even wat geruis, en dan een vrolijk: ‘hallo!’. Inge, Lotte
en Peter zitten klaar voor het telefonische interview.
Want ja, alles is online. “Maar dat is nu niet meer gek!”,
zegt Lotte. “Corona heeft de deuren geopend om meer
digitaal te ondernemen.”
Hoe is dat nu voor de jongeren, dat alles digitaal
gaat? “Daar worden ze echt niet blij van”, zegt
Lotte. “De jongeren staan in overlevingsstand op dit
moment.” Daar is Peter het mee eens. “Ze missen nu
meeloopdagen, stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen.
Die gaan allemaal niet door. Dat is echt een gemis voor
de leerlingen.” Inge merkt dat ze de leerlingen minder
makkelijk gemotiveerd krijgt. “Het is moeilijk om boven
in je kamertje achter de laptop die binding met de
school te houden. Gelukkig mogen 2 maart de scholen
weer open!” “In de tussentijd moesten wij op zoek naar
alternatieven om tóch die beroepsoriëntatie te laten
plaatsvinden. Daarom proberen we op school

zo praktisch mogelijk te werken, met realistische
opdrachten om zo de leerlingen een goed beeld van de
praktijk te geven. Maar het mooiste is natuurlijk om echt
in het bedrijf aanwezig te zijn.”
Op de Scholengemeenschap Were Di bij Inge gaat het er
anders aan toe. “We hebben nu voor de leerlingen een
website gemaakt met daarop mbo-beroepenfilmpjes,
zodat zij die kunnen bekijken. En dan ook met het oog
op: denk eens out of the box! Wil je iets met sport? Denk
dan ook eens aan recreatie. Dat hebben we ook voor
havo-vwo-leerlingen gemaakt, met allerlei functies
in het bedrijfsleven waarvan ze helemaal geen weet
hebben. Dit bieden we dan aan in de mentorlessen, met
opdrachten. Zo proberen we de leerling te bereiken.”
Kunnen onze jongeren op deze manier wel een
beroepskeuze maken? “Leerlingen missen nu wel
een stuk van de oriëntatie”, zegt Peter. “Maar die

beroepskeuze is een proces van vier jaar. Ze zijn er al
langer mee bezig. Soms weten ze het zelfs al op de
basisschool. Maar er zijn ook kinderen die het nog niet
weten, voor hen is wat moeilijker.”
“Vooral voor vwo-leerlingen”, vindt Lotte. “Die vinden het
heel erg lastig.”

WAT KUNNEN ZE MET EEN UNIVERSITAIR
DIPLOMA? DAAROM IS HET BELANGRIJK
OM EEN BELEVINGSWERELD TE KOPPELEN
AAN WAAR ZE STRAKS TERECHT KOMEN.
Dat vindt Peter ook. “Bij ons op school leer je de
basiskennis van elk vak. Maar een specifiek beeld krijgen
van een bedrijf of beroep, dat doe je niet bij ons op school
maar juist in het bedrijfsleven.”
Inge: “Leerlingen ervaren veel keuzestress. Dat ze nu al een
beroep moeten kiezen. Terwijl je door je carrière heen nog
zoveel zijpaden kunt belopen, die je nu nog niet ziet. Ik
wil de leerlingen meegeven dat het soms heel anders kan
lopen dan dat je had bedacht. Zo proberen we de stress
weg te nemen.”
Hebben de jongeren er nog wel een beetje
zin in? “Bij sommige scholieren zie je heel weinig
gebeuren”, zegt Inge. “’Ach, ik doe toch volgend jaar
pas examen’, denken ze dan. En een aantal denken: ‘ik
heb nu toch mijn pakket gekozen, die beroepskeuze
komt volgend jaar wel!’. Maar het is juist nu van belang
om te kiezen welke richting ze op willen gaan!” Lotte
merkt dat ook. “Leerlingen hebben soms oordelen die
helemaal niet realistisch zijn. Sommigen hebben echt een
verkeerd beeld van bepaalde functies. Bijvoorbeeld over
kantoorwerk, daar hebben ze een akelig idee over. ’Dan
zit je hele dag op kantoor’, zeggen ze dan. Je moest eens
weten wat er allemaal in dat kantoortje gebeurt!”
“De komende jaren zouden we graag meer willen insteken
op docentenstages”, zegt Peter. “Zodat zij meer binding
krijgen met het bedrijfsleven en op de hoogte blijven van
de laatste ontwikkelingen. Zo kunnen zij de leerlingen
beter adviseren over hun vervolgtraject én creëer je een
nauwere samenwerking.”
Lotte vind dat de jongeren nu vooral een direct
aanspreekpunten in een bedrijf nodig hebben. Waar ze

een interessant en realistisch verhaal kunnen horen. Geen
verkooppraatje. Maar gewoon, zoals het is.”
In hoeverre is de Open Bedrijven Dag dan een
waardevolle bijdrage voor de jongeren? “Ik vind het
een waardevol initiatief”, zegt Lotte. “Het biedt jongeren
de mogelijkheid om in gesprek te gaan met bepaalde
beroepen, en dat is fantastisch.” Peter: “En leerlingen
krijgen op deze manier de mogelijkheid om alsnog bij
bedrijven binnen te kijken. Dat is echt een meerwaarde
om ze dat te bieden!”
“Wat ik me wel afvraag”, zegt Lotte. “In hoeverre staan
jongeren daar nu op dit moment voor open? Ze zijn met
zoveel andere dingen bezig.” Inge: “Ja, daar moeten ze wel
echt op gewezen worden. Dat komt echt niet vanuit de
leerling zelf. Die zullen niet snel zeggen: ‘zullen wij even
gezellig samen zaterdag bij dat bedrijf gaan kijken?’ Dat
heeft nog geen prioriteit voor ze. Maar als ze er dan zijn,
dan vinden ze het wel interessant.” Peter: “Dat is onze taak
als docent en decaan. Wij wijzen de leerlingen hierop. De
leerling moet het belang zien.”
“Precies”, zegt Lotte. “Het is belangrijk dat wij het
ondernemerschap bij leerlingen ondersteunen. Dat ze zelf
de intrinsieke motivatie hebben om bij bedrijven te gaan
kijken.”

POSITIEF VOOR DE LEERLING IS DAT DE 		
OPEN BEDRIJVEN DAG NIET OP ÉÉN DAG
IS, MAAR DAT ZE HET OOK ALTIJD OP
EEN ANDER TIJDSTIP KUNNEN
BEZOEKEN.
Dat vindt Peter een groot voordeel. “Daarnaast is de
virtuele tour door het bedrijf ook een meerwaarde. Zo kun
je toch nog achter die deuren komen! Het gaat verder dan
een standaard website.” Inge: “Ze kunnen echt een kijkje
nemen op de werkvloer”. “Ik denk dat dat altijd de beste
indruk geeft van de branche.”
Dan heeft Peter nog een oproep naar bedrijven. Hij vindt
het belangrijk dat onderwijs en het bedrijfsleven verweven
blijft. “Ik hoop dat het bedrijfsleven zich wil aansluiten
bij het onderwijs. Dat we daarover met elkaar in gesprek
blijven gaan. En dat bedrijven dan een stuk onderwijs
willen adopteren.”
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MEDEWERKER ZWEMBAD:
BIJNA NET ZO LEUK ALS
ZELF VAKANTIE VIEREN

Elke dag werken in je korte broek, in ons fantastisch vernieuwde subtropisch
zwemparadijs midden in de natuur, is bijna net zo leuk als zelf vakantie vieren.
Wil jij er samen met je collega’s voor zorgen dat iedereen kan genieten van
een spetterende vakantie? En ben je in het bezit van de nodige zwemdiploma’s
en bereid hier eventueel nog meer aan toe te voegen? Solliciteer dan snel
op deze leuke vacature.
Schouwberg 7, 5527 JH Hapert – Volg ons op Social Media

- jobs.landal.com

MADE BY DRIESSEN, SPECIALIST
IN DUN PLAATWERK
VA
C

TUR A
E

Bij voorkeur binnen een bedrijf uit De Kempen waar je eventueel op ‘het fietske’ naar toe kan. Een gezellig
en innovatief familiebedrijf waar je geen ‘nummer’ bent maar met veel persoonlijke aandacht. Waar je veel
leuke en jonge collega’s treft die met de modernste machines werken. Met de mogelijkheid jezelf constant te
ontwikkelen door het volgen van opleidingen en cursussen. En waar we veel waarde hechten aan een goede
werksfeer.
Zoek niet verder! Neem via onze Bedrijvenpagina een virtueel kijkje in onze werkplaats. Bevalt het wat je ziet?
Neem dan even contact op voor een bakkie koffie. Wat houdt je tegen?
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WELLICHT VRAAG JE JEZELF SOMS AF: ZOU HET NIET LEUK ZIJN OM
EENS WAT ANDERS TE PROBEREN OP WERKGEBIED?
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CNC DRAAIER / FREZER
CREATIEVE MEDEWERKER.
Hapert

40 uur

MBO

(LEERLING) CONSTRUCTEUR/
WERKVOORBEREIDER
Hapert

40 uur

MBO/HBO

(LEERLING)
GEREEDSCHAPSMAKER
Hapert

40 uur

MBO

REDIE INTERIEURS
MET VISIE
Specialist in engineering, productie en
montage. Creatief in vertaling van routing,
materiaal en techniek. Altijd al willen weten hoe
en door wie interieurs voor bedrijven, restaurants
en winkels gemaakt worden? Neem dan een kijkje
in onze fabriek.
Tijdens de Open Bedrijven Dag staan wij voor je
klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

STERK IN MAATWERK! IN ALLE
SOORTEN METAAL, AFWERKING
OP HOOG INTERIEURNIVEAU EN
DIVERSITEIT IN JE WERK.
Wij zoeken metaalbewerkers die in ons familiebedrijf
een mooi stuk vakwerk kunnen maken. Geen dag
hetzelfde, zelfstandig werken met moderne machines en
apparatuur en een goede werksfeer!

CA
VA RES
TU

ALLROUND
METAALBEWERKER
Eindhoven

40 uur

PLAATBEWERKER /
KANTER
Eindhoven

WERKENINDEKEMPEN.NL

info@werkenindekempen.nl
0497-210 026

40 uur

COLUMN LIEKE VAN LOON

THUISWERKEN VERSUS KANTOOR
In tijden van opsluiting, ook
wel lockdown genoemd, ben
ik voortdurend op zoek naar
manieren om informatie te
verzamelen, in contact te
blijven en bovenal op zoek naar
bevestiging en erkenning. Doen
we het goed? Hoe gaat het met
iedereen? Is die ene collega
niet aan het vereenzamen? Ik
merk iets aan hem maar ik kan
er de vinger niet op leggen. Ik
spreek hem ook alleen maar via
een schermpje terwijl hij maar
één kilometer bij me vandaan
woont. Sterker nog: als we hard
roepen kunnen we met elkaar
praten zonder microfoon. Onze
gedachten draaien overuren.
In het begin denk je: ‘schouders
eronder. We doen het met z’n
allen! Over een paar maandjes is
alles weer bij het oude. Drinken we
weer borrels in de tuin en lachen
we erom dat de hele wereld op z’n
kop stond om een virusje dat weer
net zo snel verdween als dat het

kwam. Maar niets is minder waar.
De vraag is: hoe lang kunnen we
dit nog volhouden. Zonder sociaal
contact, zonder ontspanning en
zonder de momenten die spontaan
ontstaan, wat vaak de leukste zijn.
Alles wat vanzelfsprekend was is
nu ingewikkeld en doordacht. We
missen het oude.

“ ZELFS DE ZWEETGEUR
VAN JE COLLEGA
MIS JE.”

Voorheen volgden we alleen
pijlen wanneer we een speurtocht
uitzetten, wasten we onze handen
als we door het wc papier heen
gepakt hadden en hadden we
geen rooster meer gezien sinds
we onze schooltijd achter ons
hebben gelaten. Nu is dit alles,
alledaagse business. Het gesprek
van de dag en klagen we steen en
been want de koek is op! Het was
leuk dat thuiswerken. Fijn om te

zien dat het allemaal functioneert
in noodsituaties, fijn dat we
ongestoord bij hebben kunnen
werken. We zijn opgeladen om
vervolgens weer helemaal stuk te
kunnen gaan op kantoor! Lachen,
gieren, brullen, huilen, schelden en
frustraties delen met elkaar. Zoals
alleen échte mensen dit kunnen.
En ja, we blijven de techniek zeker
gebruiken in de toekomst. Maar
alleen als het efficiënt is en het niet
ten koste gaat van de sfeer en de
menselijke factor. Mensen houden
van mensen in hun puurste vorm.
Tenminste, ik wel!
Mijn inspiratie heb ik gehaald uit
de podcast “Goed Werk- Zo vermijd

je de valkuilen van thuiswerken”
van Radio1. Dit gaf me waar ik
naar zocht. Bevestiging.
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BAETSEN

heerlijke soepen
verse maaltijden
te koop bij

jumbo eersel

S
AMBACHTELIJK VLEE
Vers & Klaar is een product van:
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Vers & Klaar is een product van Catering Content
uit Westerhoven.

EEN WERELD VOL
POSITIEVE ENERGIE.
Dat is waar we bij Alius warm voor draaien! We
ontwikkelen, leveren en verspreiden kennis,
producten en tools op het gebied van duurzame
energie en klimaatbeheersing.
Ons motto is ‘’energie voor elkaar’’. Deze drie
eenvoudige woorden vertellen ons wat we doen,
voor wie we het doen en waarom. Wil jij ook jouw
energie letterlijk en figuurlijk in energie steken? Dan
nodigen we je graag uit om kennis te maken met
Alius!

WWW.ALIUS.NL

Geen zin om te koken maar wil je wel vers en
gezond eten? Vers & Klaar biedt de uitkomst!
Het assortiment bestaat uit soepen, maaltijden en
vleesproducten waar geen conserveringsmiddelen
of andere zaken aan toegevoegd zijn. Vers is dus ook
écht vers! Alleen even opwarmen en binnen een
paar minuutjes aan tafel. Ideaal en een verantwoord
alternatief voor de afhaal- of ongezonde kant-enklaar maaltijd.

WWW.VERSENKLAAR.NL

NIEUW: VERS &
KLAAR!

WAAR COLLEGA BEDRIJVEN ZICH
SPECIALISEREN IN BEPAALDE MATERIALEN,
PRODUCTEN OF MARKTEN, IS BERMA
PLAATWERK BV SPECIALIST IN ‘JA’-VERKOPEN.
Met die houding groeiden wij uit tot allround specialist in
metaalbewerking. Gemakkelijk werk kan iedereen. Wordt het
lastiger, dan zijn wij in ons element. Dan zetten wij onze tanden in de
vraag van de klant en lossen hem op. Eenvoudig of complex? Grote of
kleine series? Standaard of uniek? de klant mag ons uitdagen!

WWW.BERMA .NL

VA
TURCA
E

LASSER
MIG/MAG/TIG
Bergeijk

38 uur per week

LBO/VMBO, MBO

Solliciteer op deze vacature via www.werkenindekempen.nl

W W W.O P E N B E D R I J V E N DAG . N L
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DELPHARM DOET IN SAMENWERKING MET
WIERTZ MEE AAN DE OBD OP 27 MAART.
WIJ HOPEN OP GROTE BELANGSTELLING OM
VIRTUEEL ONS BEDRIJF TE BEZOEKEN.
Delpharm Bladel B.V. is een contractmanufacturer (CMO) voor
farmaceutische en cosmetische producten. Dit wil zeggen dat Delpharm
geen producten produceert en verpakt onder eigen label, maar onder
de naam van haar klanten.

VACA
TURE

WIJ ZIJN REGELMATIG OP ZOEK NAAR
TECHNISCHE KRACHTEN.
Onze actuele vacatures tref je aan op www.delpharm.com,
wiertz.com en werkenindekempen.nl

Contour Fine Tooling verwerkt industriële diamanten tot high
tech gereedschappen voor de optische industrie. Wij leveren
aan internationale klanten en dragen bij aan technische
ontwikkelingen en innovatieve projecten over de hele wereld.
Contour Fine Tooling maakt deel uit van een internationale holding,
de Diamond Tools Group. We hebben productievestigingen in
Engeland, Brazilië, VS, China, Japan en België. Op onze locatie
in Valkenswaard maken we met 37 medewerkers kwalitatief
hoogwaardige gereedschappen en coördineren we de sales voor de
rest van de wereld.

VA
TU CA
RE

DRAAIER/FREZER/SLIJPER
Valkenswaard
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40 uur per week

MBO

Zoek jij een baan bij een jong
en dynamisch bedrijf in de
industriële automatisering?
Bezoek ons dan op de open
bedrijven dag!

VACA
TURE

EPLAN HARDWARE
ENGINEER
Diessen

40 uur

www.imp-automation.nl
////sanidrome.nl/vandeven
sanidrome.nl/vandeven

WORD
WORD JIJ
JIJ
ONZE
ONZE NIEUWE
NIEUWE
BADKAMER-/
BADKAMER-/
INSTALLATIE
INSTALLATIE
MONTEUR
MONTEUR
MONTEUR?
MONTEUR?

Bouw
Bouwde
debetere
beterebadkamer
badkamer
Zelfstandig
Zelfstandigaan
aande
deslag
slag
Goed
Goedsalaris
salaris
Kennis
Kennisopdoen
opdoend.m.v.
d.m.v.(product-)trainingen
(product-)trainingen
Interesse
Interesseen
enmeer
meerweten?
weten?Kijk
Kijkop
opsanidrome.nl/vandeven
sanidrome.nl/vandeven
Stuur
Stuurjejemotivatie
motivatieen
encv
cvnaar
naarvandeven@sanidrome.nl
vandeven@sanidrome.nl

Het
HetGroen
Groen2,2,Knegsel
Knegsel | | (040)
(040)205
20516
1606
06

In samenwerking met de R&D van de
klant ontwikkelen we grens verleggende
bewegingsplatforms. Deze nauwkeurige
systemen worden in huis geproduceerd en
wereldwijd bij multinationals in de hightech
industrie toegepast. Teamwerk en plezier
staan voorop, dit stralen we uit naar iedereen!
Benieuwd naar ons bedrijf en onze
vacatures?! Bezoek onze pagina op
www.openbedrijvendag.nl.

WWW.HEINMADE.COM

Ben
Benjejeservicegericht
servicegerichten
enwil
wiljejeeen
eenafwisselende
afwisselendebaan
baaninineen
een
gezellig
gezelligteam?
team?Word
Wordbadkamer-/installatiemonteur
badkamer-/installatiemonteurbij
bij
Sanidrõme
Sanidrõmevan
vande
deVen
Ven
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TOE AAN IETS ANDERS?!
DOE GRATIS MEE AAN..

EN MAAK KANS OP

TOFFE PRIJZEN
Een vakantie bij Landal Greenparks
Het Vennenbos t.w.v. €600,Festival kaartjes voor Paperclip Festival

	Een fotoshoot van Imca van de Weem
Photography t.w.v. €290,Een AMIGO kinderfiets van T.O.M. bv
Cadeaukaarten te besteden in
Bladel Centrum t.w.v. € 500,- ™

EN NOG VÉÉL MEER!

SC
CODE AN DE
EN
JE AA MELD
N!

ZATERDAG 27 MAART KAN JE BINNENKIJKEN
BIJ DE VOLGENDE BEDRIJVEN:

