HEB JIJ EEN PASSIE VOOR TECHNIEK EN WIL JE GRAAG HET BESTE UIT JEZELF
HALEN? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
De Van Halteren Groep is een internationaal opererend familiebedrijf met activiteiten in de volgende
productgroepen: Hoogspanning, Defensie en Industriële Toelevering. Onze technologisch
hoogwaardige producten worden wereldwijd verkocht en geproduceerd in onze vestigingen binnen
Europa en daar buiten. Wij zijn altijd op zoek naar technische talenten en hechten veel waarde aan de
ontwikkeling en opleiding van jonge mensen met gevoel voor techniek.
Binnen onze bedrijvengroep bieden wij een aantrekkelijk werkklimaat, goede loopbaanbegeleiding en
doorgroeimogelijkheden. Wij zorgen voor een veelzijdige en uitdagende omgeving waarin jij je kunt
ontwikkelen en jouw talenten het beste tot hun recht zullen komen. Kortom: een prima carrière pad!
Voor onze leerschool in Bunschoten zijn wij voor de jaargang 2018-2019 op zoek naar leerlingen die
voldoen aan het volgende profiel:
•
•
•
•

INSTROOMNIVEAU: VMBO
LEERSCHOOL DISCIPLINES: CNC VERSPANING, DRAAIEN, FREZEN
INTERESSE IN PROGRAMMEREN VAN CNC-GESTUURDE MACHINES
BELANGSTELLING VOOR HET BEWERKEN VAN TECHNISCHE WERKSTUKKEN

Onder begeleiding van onze ervaren leermeesters wordt er gedurende twee jaar gewerkt aan
verschillende werkstukken. Je leert onder andere de CNC-gestuurde machines te bedienen om
zelfstandig de functie van CNC Operator te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt je ingezet om de
productie te ondersteunen. Om je praktische opleiding te ondersteunen, krijg je tevens theorieles op
school. Ook hiervoor kun je doordeweeks ondersteuning vragen bij de leermeesters. Na het
leerschooltraject wordt er in overleg met de leermeesters bepaald waar jij ingezet kan worden binnen
de Van Halteren Groep. Kortom, de ideale leerweg voor praktisch ingestelde jongeren die graag het
vak van verspaner onder de knie willen krijgen en alvast graag wat willen verdienen!

Contactinformatie:
Voldoe jij aan bovenstaand profiel en ben je geïnteresseerd in de geboden mogelijkheden? Neem dan
zo spoedig mogelijk contact met ons op om een afspraak te maken voor een introductiegesprek. Dit
doe je via e-mail: hr@vanhalteren.com
Onze voorkeur gaat uit naar leerlingen die ook bereid zijn vakantiewerk bij ons
te verrichten, zodat we naar aanleiding daarvan het werkniveau goed in kunnen
schatten. Ben jij op zoek naar meer informatie? Kijk dan alvast even op onze
website www.vanhalteren.com.

