
ONZE #SWITCHGARANTIES
Wij garanderen dat we alles op alles zetten om een baan in de bouw, installatie- of 

elektrotechniek te vinden die bij jou past, in jouw buurt. 

We bieden je een jaarcontract en over de andere arbeidsvoorwaarden, gaan we samen in 

gesprek!

Je wordt goed begeleid door je coach van SEGO en je collega’s die super blij met jou zijn

We maken samen afspraken over jouw persoonlijke ontwikkeling 

INTERESSE?
Reageer door jouw motivatie en eventueel jouw eigen CV te mailen naar jacqueline@sego.nu 

We nemen telefonisch contact met je op, gegarandeerd!

SEGO solliciteert bij jou! Jij bent namelijk heel interessant voor 

ons! Wij hebben veel personeelsuitdagingen op het gebied van 

de bouw en installatietechniek. We zijn altijd op zoek naar 

gemotiveerde medewerkers. Ongeacht het opleidingsniveau, 

met- en zonder werkervaring, uit de regio Maastricht of 

daarbuiten! Daarom bieden we jou een #Switchbaan.

Er zijn veel bedrijven, die kampen met personeelstekort. 

Vroeger hadden wij een vacature waaraan jij moest voldoen. 

Maar op die ‘oude’ manier gaan wij we jou nooit vinden. 

Daarom hebben wij besloten te gaan switchen! 

Dat betekent dat wij starten bij jouw ambities, wensen, 

ervaring en persoonlijkheid! Dat is nogal een switch! 

Wij solliciteren bij jou en hopen dat ons bijgevoegde 

CV je interesse wekt. Reageer snel en nodig ons uit 

voor ons sollicitatiegesprek.

#SWITCHBAAN 
VAN SEGO
OPEN SOLLICITATIE - ALLE (OPLEIDINGS)NIVEAUS

Als je hulp kunt gebruiken bij deze sollicitatie, 
ga naar www.werkcentrum-zuidlimburg.nl



CV VAN SEGO 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Je krijgt een salaris conform de CAO van de 

bouw of installatietechniek, 25 vakantiedagen 

en 13 ADV dagen, een goede pensioenregeling 

en 8% vakantiegeld. Je krijgt werkkleding 

en veiligheidsschoenen. Afhankelijk van de 

te verrichten werkzaamheden krijg je een 

bedrijfswagen en uiteraard het benodigde 

gereedschap. 

BEGELEIDING
Het vakmanschap in de bouw of installatie-

techniek leer je in de praktijk, samen met 

collega’s. Deze collega’s kwamen hier ook ooit 

zonder ervaring binnen. We starten met een 

oriëntatiedag om samen te bekijken wat bij jou 

past en wat je leuk vindt. Daarna vinden we voor 

jou een geschikte werkplek en ga je werken en 

starten met je opleidingstraject. Wij zorgen voor 

begeleiding gedurende het traject én erna. We 

doen het samen.

ONZE MENSEN
Onze mensen komen uit allerlei branches en 

functies. Wat ze gemeenschappelijk hebben: ze 

zijn gemotiveerde aanpakkers, kortom; echte 

doeners. Het zijn vakmensen, die serieus bezig 

zijn met het werk, maar ook altijd in zijn voor een 

lolletje. Onze mensen hebben altijd een verhaal 

te vertellen, want zij komen op vele bijzondere 

plekken, geen dag is hetzelfde. En het mooie: ze 

brengen techniek en mens samen. 

Wil je meer weten? Kijk dan nu op 
www.werkcentrum-zuidlimburg.nl

STUKJE HISTORIE
Denk je aan bouwen, dan denk je aan 

gebouwen, aan techniek om deze te maken 

én aan (de vele) mensen die er gebruik van 

maken. De bouwsector maakt het voor 

iedereen mogelijk een eigen plek te hebben, 

te settelen. Het mooie aan (energiezuinig) 

bouwen en de toepassing van techniek 

is dat wat je doet, meteen zichtbaar en 

duurzaam is. De beste dagelijkse beloning 

voor jouw verrichte werk. 

SEGO’S KRACHT
Sinds enige tijd werken wij succesvol met zij-

instromers en het begeleiden van verkorte 

opleidingen. Wij snappen dat het spannend 

is wanneer je geen opleiding of diploma’s 

hebt in de bouw en techniek, of uit een 

andere sector komt. Daarom ga je eerst 

ontdekken wat bij je past. Wanneer wat 

je leuk vindt samenvalt met wat je (nog 

niet) kan, maken we een match met een 

werkgever en koppelen we daar een kort 

en praktijkgereicht opleidingstraject aan, 

uiteraard kosteloos!

SEGO

Stationstraat 100

6191 BG Beek

06 48 77 36 53

jacqueline@sego.nu

www.sego.nu

We hopen dat je ons na het lezen van ons CV leuk 
genoeg vindt om samen in gesprek te gaan!


