‘Direct aan de slag bij Schellekens’

Schellekens Totaalprojecten
zoekt jou!

•

Aan het werk gaan bij een bedrijf dat veel kansen
biedt? Dan hoef je niet verder te zoeken en kun je met
één telefoontje jouw droombaan gevonden hebben.
Wacht geen dag langer, mail of bel.

Een eindproduct afleveren,
daar doe je het voor!

Zelfontplooiing en
zelfstandigheid

En het eindresultaat mag er zijn,
de waardering is je beloning. Jouw
inzicht, feeling en het werken met
machines is meer dan goud waard.
Bovendien biedt het bedrijf je de
zelfstandigheid om het project van
A tot Z te ontwikkelen en zijn er
doorgroeimogelijkheden aanwezig.

Jan-Pieter investeert, neemt risico’s en innoveert. Zijn vader is
ooit begonnen met, ook in moeilijke tijden, risico’s te nemen in het
belang van het bedrijf. Zijn zoon is
in die voetsporen verder gegaan,
andere takken aangeboord en
zelfs in het buitenland projecten
aangegaan.
“Eens in de zes weken komen we
tijdens een gezamenlijk ontbijt
bij elkaar om te sparren en onze
ideeën met elkaar te delen”, vertelt
Jan-Pieter. Dit initiatief heeft hij een
aantal jaren geleden genomen en
het heeft al menige vrucht afgeworpen. Jouw inbreng is dus zeer
waardevol en belangrijk. Naar
beurzen gaan, nieuwe mogelijkheden ontdekken en oplossingen

aandragen, dit bedrijf is altijd in
beweging.

Wil jij hier onderdeel
van zijn?
Pak je kans en mail naar :
jan-pieter@schellekenstotaalprojecten.nl
voor een sollicitatie of bel voor
meer informatie 013-5159310
of 06 22208403.

Fazantenweg 48
5106 RC Dongen
www.schellekens-totaalprojecten.nl

Gezocht per direkt
Door Thecla Bovenberg
Rond 2008 nam Jan-Pieter het
loonbedrijf van zijn vader over en
gaf in de loop der jaren zijn eigen
visie en missie aan in het welvarende bedrijf aan de Fazantenweg 48
in Dongen.
Na zijn studie aan de HAS stapte
Jan-Pieter in het bedrijf en leerde
in het vak alle onderdelen van het
loonbedrijf. “Je kunt nog zo goed
de theorie beheersen”, vertelt
Jan-Pieter, “in de praktijk zijn de
dingen nooit helemaal hetzelfde”.
En dat is zo boeiend aan dit vak.
Het zijn niet alleen de grond- en
graafwerkzaamheden maar het

totaalproject dat in fases volledig
door Schellekens wordt uitgevoerd.
Een kaal, ruw perceel verandert in
een aantal weken van graven, leidingen leggen, egaliseren, betonplaten aanbrengen en folie monteren in een strak, vlak en rechte
teeltvloer. Als dan uiteindelijk de
planten mooi uitgelijnd op dat
veld staan kun je trots terugkijken
op een fraai stukje vakmanschap.
Werken bij dit bedrijf is nooit saai,
er zijn diverse projecten waar je
aan werkt, onder andere containervelden, trayvelden of aardbei
stellingen, het zijn projecten waar
je met passie en precisie aan werkt.

“Ik heb behoefte aan mensen die
kunnen sparren”, aldus Jan-Pieter,
“die het leuk vinden om met machines te werken, ervaring is van
ondergeschikt belang.”
In dit werk is ieder onderdeel een
specialisme op zich en er komt
veel precisie bij kijken, maar als
het dan lukt en de klant is tevreden
dan kun je met trots terugkijken op
een mooi staaltje werk. Zo werkt
Jan-Pieter met machines waar de
laatste technische snufjes in zitten
en stapte hij als een van de eerste
over om met 3D machines te gaan
werken. Precisie staat dus voorop
en jezelf ontwikkelen over de gehele breedte van dit bedrijf behoort
zeker tot de mogelijkheden.

� Machinist klein
grondverzet
� Montagemedewerker
Wij zijn een aannemersbedrijf dat totaalprojecten uitvoert
met een uitgebreid eigen machinepark
l Grondwerk
l Straatwerk
l Montagewerk
Ons bedrijf heeft een grote diversiteit aan werkzaamheden
in diverse vakgebieden
l Glastuinbouw
l Tuin aanleg
l Grond- weg en waterbouw
l Sport en recreatie
Ben jij op zoek naar een zelfstandige, afwisselende baan in
een stimulerende omgeving met volop doorgroeimogelijkheden.
Heb je geen 8 tot 5 mentaliteit. Dan zijn wij op zoek naar jou.

Werken onder prima omstandigheden

Wil jij hier onderdeel van zijn? Pak je kans en mail naar:
jan-pieter@schellekens-totaalprojecten.nl
voor een sollicitatie of bel voor meer informatie
013-5159310 of 06 22208403.
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