sluit aan bij markhorst
Vacature leering- hulpmonteurs (BBL)

Een + voor je carrière
Bij Markhorst ben je geen nummer maar een absolute ‘plus’. Da’s fijn hé? Jij maakt ons beter en slimmer
en wij bieden jou een plek waar je kunt excelleren, groeien en altijd mag werken aan je persoonlijke
ontwikkeling. Wil je groeien? Graag! Wil je dit niet? Ook goed! Jij bepaalt hoe en tot waar jij jouw carrière
wilt ‘plussen’. Eigenlijk markeer je bij ons je carrière. Want zo noemen we dat bij Markhorst. De output
die staat vast; samen geven we -door middel van een multidisciplinaire aanpak- optimale invulling
aan de elektrabehoefte van onze klanten. Ofwel het meesterschap van jou en je collega’s resulteert
in e-installaties die zijn weerga niet kennen. Het spreekt voor zich dat het met de beloning -zowel
primair als secundair- wel goed zit Steek die maar in je zak. Welkom bij Markhorst - Mark your Career.

markhorst | elektro | beveiliging | toekomst energie | keuring | service & onderhoud

Leerling- hulpmonteur (BBL)
Als leerling- hulpmonteur ga jij na de middelbare school aan de slag binnen een ambitieus familiebedrijf. Je krijgt de kans om deel te
nemen aan het talentmanagementprogramma, waarbij Markhorst je op weg helpt om een professional te worden in de elektrotechniek.
Vooropgesteld; bij Markhorst doe je het niet alleen. Integendeel, je werkt nauw samen met ervaren collega’s die je alle ins- en outs van
het vak elektromonteur leren. Zo ga je werken aan projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en de particuliere sector.

Je doet dit in combinatie met een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). Dit houdt in ‘werkend leren’. Een dag in de week doe je de
theorie op via een ROC of Summa College en 4 dagen in de week voer je deze theorie uit in de praktijk bij ons bedrijf. Samen vormt dit
de beroepsopleiding die op MBO niveau kan worden afgerond. Tijdens deze BBL wordt je door ons intensief begeleidt.

Wij bieden
•

Een uitdagende functie en/of opleidingsplaats

•

Marktconforme arbeidsvoorwaarden

•

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

•

Doorgroeimogelijkheden

Wij vragen
•

4 dagen in de week beschikbaar

•

Ruime interesse in de elektrotechniek

•

Je bent leergierig

Samenvattend
Samenvattend ben jij de persoon die gelukkig wordt van werken binnen de elektrotechniek. Jij bent leergierig en wij bieden jou een plek
waar je kunt leren, groeien en werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Samen met onze ervaren collega’s werk je aan mooie projecten
en behaal je jouw MBO diploma.

Over Markhorst B.V.
Wij zijn dé totaalspecialist op het gebied van elektrotechniek, beveiligings- en communicatietechniek en duurzame techniek (zonnepanelen, ledverlichting, energiebeheer). Met meer dan 35 jaar ervaring staan wij garant voor kwaliteit, maatwerk en innovatieve oplossingen. De kracht van ons familiebedrijf Markhorst komt voort uit het samenspel van ambitie, innovatie, vakkundige medewerkers én onze
groeiende trouwe klantenschare. Onze ambitieuze organisatie is gevestigd in Eersel en bestaat uit 50 medewerkers.

Meer over de vacature
Neem contact op Kiki Simmer (HR & Marketing binnen Markhorst). Je bereikt haar telefonisch of via WhatsApp via 06 18 64 13 63
of mail k.simmer@markhorstbv.nl

Direct solliciteren!
Richt je sollicitatie (per mail), voorzien van CV aan Kiki Simmer | HR- en marketing |

k.simmer@markhorstbv.nl | +31 (0)6 18 64 13 63

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl

