Vacature Werken & Leren
Volg jij een opleiding die als onderdeel van je studie gecombineerd wordt met werken in de praktijk?
Dan ben je bij Roma isolatiesystemen aan het juiste adres voor BBL-werkplekken. Technisch
ingestelde mensen krijgen bij ons volop ruimte aangeboden om zichzelf te ontwikkelen en een
carrière te starten. Bij ons leer je het vak in de praktijk. Dus je ontvangt al salaris als je nog op school
zit.
Wie is Roma isolatiesystemen en wat zijn je carrièrekansen?
Wij zijn al ruim 40 jaar Nederlands grootste isolatiebouwer van koel- en vrieshuizen én producent
van speciale deuren voor de voedselindustrie, distributie- en opslagbedrijven. Onze organisatie is
breed en kent afwisselende taken en (doorgroei)kansen om je carrière te ontwikkelen. Dat kan op
kantoor in de werkvoorbereiding, tekenkamer of productengineering. Of in de fabriek in de
assemblage, lasafdeling of zetterij. Je kunt ook kiezen voor de buitendienst waar we actief zijn met
onze projecten in binnen- en buitenland. Ook hier bieden we meerdere carrièrekansen.
Wie ben jij?
•
•

een gemotiveerde leerling die niet bang is om de handen uit zijn mouwen te steken.
je hebt een opleiding of achtergrond die bouwkundig, metaal/houtbewerking,
elektra of gelijkwaardig is én hebt vooral oog voor detail.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

een werkplek in de productie, montage, deurenmontage of kantoor
een salaris
de kneepjes van het vak bij een erkend leerbedrijf
een goede basis voor je toekomst

Wie weet, als we een goede match zijn heb je na je opleiding direct een baan!
En Nu?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie je jezelf al werkzaam binnen Roma? Klik
dan op onderstaande button en stuur een mail met jouw motivatie en CV t.a.v. personeelszaken
naar info@romaned.nl of een brief naar Roma Nederland B.V., Postbus 59, 4940 AB in
Raamsdonksveer.
Je kunt uiteraard ook op afspraak langskomen op kantoor voor meer informatie.
Je vindt ons ook op:

Roma Nederland B.V.
Ramgatseweg 19
4941VN Raamsdonksveer
0162-512012
www.romaned.nl

