Wij zoeken nieuwe collega’s

Ontwikkel
jouw talent
bij Welvaarts

orden wij jóuw nieuwe collega’s?
Welvaarts zoekt nieuwe collega’s. Werken bij Welvaarts betekent dat je onderdeel bent van een gezellig
en hecht team. We voeren de mooiste projecten uit en geven je de ruimte om je talenten te ontwikkelen.
Ontdek wat Welvaarts jou te bieden heeft.

Lees de ervaringen van de mensen van Welvaarts

Anders dan school
Natuurlijk verzamel je op je opleiding de
nodige vakkennis. Maar in de praktijk zie
je pas écht hoe het moet. Welvaarts is
een geweldige leerschool. Er wordt goed
gekeken naar waar ik naartoe wil groeien. Ik
voel me gewaardeerd binnen ons team. Het
liefst ontwikkel ik me verder binnen grotere
projecten.
Er wordt best wel wat van je verwacht bij
Welvaarts, maar je staat er nooit alleen voor.

Techniek blijft mij
uitdagen

Praktijk ligt me beter dan theorie.
Maar toch ben ik blij dat ik mijn
leer-werkopleiding met succes
heb afgerond. Ik wil bouwen
aan mijn eigen toekomst, ook op
werkgebied.
Er is geen limiet aan wat je bij
Welvaarts kunt bereiken. Altijd zijn we bezig met de laatste technieken.
En nog mooier: alleen al vanwege de familiaire sfeer zou ik nergens
anders willen werken.

Na mijn MBO Elektrotechniek ben ik
bij Welvaarts aan de slag gegaan.
Na vijf jaar heb ik me intern verder
kunnen specialiseren in beveiliging.
Techniek blijft mij uitdagen.
Systemen worden doorontwikkeld,
dus ons team Beveiligingen krijgt
te maken met nieuwe hard- en
software en steeds verdere integratie
met domotica. Welvaarts is pionier;
we bedenken met elkaar de beste
oplossingen voor de klant die we
zorgvuldig implementeren in de
projecten. Techniek is teamwork.

Hans de Kleijn - leidinggevend monteur

Frank Bloks - monteur beveiliging

Bouwen aan mijn
toekomst

Tim van de Ven - leerling monteur

“Alleen al vanwege de
familiaire sfeer zou ik nergens
anders willen werken.”

Droomvilla’s die je kent van tv
of internet
Op domotica-gebied draait Welvaarts mee in de top. De droomvilla’s die we maken ken je normaal gesproken alleen van tv of
internet. Van voorbereiding tot oplevering duren deze projecten
soms wel anderhalf jaar. Heel gaaf. Wie interesse heeft in dit
vak kan zich bij ons oneindig ontwikkelen op het gebied van
ontwerp, installatie en
programmering van de
systemen. Deze koppelen wij aan een intuïtieve bediening. Domotica
kent vele uitdagingen.
Die gaan we met ons
team graag aan!
Robert Dekkers chef-monteur domotica

Nieuwe
ontwikkelingen

Techniek ontwikkelt altijd door, met Welvaarts voorop. Ik
blijf up-to-date door trainingen en natuurlijk door zelf op
zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen. Steeds bekijken
we samen hoe we het nóg beter kunnen doen voor onze
opdrachtgevers. Dat gebeurt in een gezellige sfeer. Collega’s
bij Welvaarts gaan voor elkaar door het vuur.
Daniël Nagel - engineer

Projecten die jouw werk bij Welvaarts zo afwisselend maken

Luxe woonhuizen

Elektrotechniek, domotica, lichtontwerp,
audio & video, beveiliging, service
Raak jij ook geïnspireerd door toonaangevende architectuur,
toegewijde bouwers en bewoners met een droom? Bij
Welvaarts pas je hoogwaardige technieken toe om luxe villa’s
te realiseren.
Je werkt met state of the art elektrotechniek, beveiliging,
domotica en audiovisuele oplossingen die zorgen voor
comfort, veiligheid en duurzaamheid. Aan de hand van
lichtplannen, die we samen met de architect ontwikkelen,
voegt verlichting sfeer en functionaliteit toe.

Zorg

Herbestemming

Beveiliging

Slimme technieken dragen bij aan de beste kwaliteit en
beschikbaarheid van zorg en welzijn voor senioren. Voor
Welvaarts staan bewoners, cliënten en medewerkers centraal.

Door herbestemming krijgen oude gebouwen nieuwe
functies. Eigentijdse techniek wordt onzichtbaar
geïmplementeerd, met respect voor de cultuurhistorische
waarde van het gebouw.

Beveiligingstechniek van gebouwen kent vele vormen.
Onze specialisten zorgen voor het ontwerp en de uitvoering
van eenvoudige tot zeer complexe systemen.

Elektrotechniek, zorgtechnologie,
beveiliging, service

Belangrijk in onze benadering van zorgtechnologie zijn een
goede voorbereiding, een optimale samenwerking, een
zorgvuldige uitvoering en een adequate service. En natuurlijk
techniek waar jij trots op kunt zijn.

Elektrotechniek, domotica, lichtontwerp,
audio & video, beveiliging, service

Steeds complexere systemen dagen jou en je collega’s
bovendien extra uit tot doordachte ontwerpen en een
optimale uitvoering. Het team van Welvaarts heeft de kennis
en ervaring om oude gebouwen een nieuwe toekomst te
geven.

Toegangscontrole, camerabewaking,
inbraakbeveiliging, brandmeldsystemen, service

Denk onder andere aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties, inbraakdetectiesystemen, toegangscontrole,
cameraobservatie en intercomsystemen. Deze realiseren wij
in verzorgingshuizen, wooncomplexen, kantoren, bedrijven,
woningen en luxe villa’s.

Ben jij er een van Welvaarts?
Welvaarts innoveert in
elektrotechniek - En jij?

Zo solliciteer je

Welvaarts zoekt monteurs en leidinggevenden voor
elektrotechniek, domotica, lichtontwerp, audio &
video, beveiliging en service.

Een afspraak is zo gemaakt. Bel of mail ons. We
beginnen gewoon met een kop koffie op een moment
dat het je schikt.

Als jij er eentje van Welvaarts bent, dan heb je hart
voor je vak. Je staat open voor nieuwe toepassingen
en innoveert mee.

Praat met ons over je vak, over je ervaring en je
ambities. Wij vertellen jou graag meer over onze
uitdagende projecten en over jouw mogelijkheden.
En over ons hechte team, waarin ook nieuwe collega’s
snel hun draai zullen vinden.

Bij Welvaarts sta jij er nooit alleen voor. Vraag het
onze mensen: bij Welvaarts worden teamprestaties
geleverd en vriendschappen gesloten. Want samen
maken we het mooiste werk!

Kijk ook eens op www.welvaarts.nl/vacatures.

Samen maken we het
mooiste werk

De Schakel 3
5261 LL Vught

Telefoon: 073-6589000
info@welvaarts.nl

