TOUGH
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ONLY.
Experts at Work

WORD JIJ
ÉÉN VAN
ONZE
EXPERTS
@WORK?

Check nu in bij CTs!
Een leuke baan in de techniek. Met
pit en uitdaging. Waarin ontwikkeling
voorop staat. Met een goed salaris en dito
voorwaarden. Daarvoor maken we ons
hard bij CTS. Zo helpen we jou én onze
opdrachtgevers verder.

Voor wie?
CTS Engineering richt zich volledig op
jou, de technische professional met een
MBO+, HBO- of WO-achtergrond. Of je
nu als engineer aan de slag wilt in de
machinebouw, als werkvoorbereider
in de bouw of projectleider in de
installatietechniek, we helpen je
vakkundig op weg. Het maakt daarbij
niet uit of je al gepokt en gemazeld bent
of dat wij juist jouw steun in de rug zijn
bij je eerste sporen in de techniek. Met
ruim 25 jaar ervaring in de technische
arbeidsmarkt weten we precies waar
je wel of niet moet zijn. Kortom, wil je
goed voorbereid aan de slag in die leuke
nieuwe job? Dan maken we graag kennis!

HOE WORD IK EEN CTS EXPERT@WORK?
Stilstand is achteruitgang. CTS stelt jouw ontwikkeling centraal via ons CTS Expert
Program. We helpen je met opleidingen en de ontwikkeling van je skills. Om CTS
expert@work te worden én te blijven, checken we daarom je kennis, onderzoeken
je vaardigheden en zorgen we ervoor dat jij je goed blijft voelen in je nieuwe baan.

WAAROM CTS?

•	CTS werkt vanuit de aanvraag van de
opdrachtgever. Dit betekent: concrete
vacatures en geen loze beloftes
•	Focus op jouw ontwikkeling via het
CTS Expert Program
•	Onze kracht ligt bij jouw in de buurt:
we zijn een lokale speler, staan met
beide benen op de grond en weten
precies wat er speelt in onze regio!
•	Je krijgt een eigen vaste contactpersoon
die aan een half woord genoeg heeft
Welke functies?
CTS Engineering biedt vaste banen voor onder andere
lead, mechanical, process en service engineers, technisch
inkopers, werkvoorbereiders, procestechnologen,
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tekenaars, projectmanagers, software en quality engineers.
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productiemanagers, bouwkundig en werktuigbouwkundig

CTS EXPERT PROGRAM
Werken vormt een belangrijk deel van ons leven. Het
is dus belangrijk dat je doet wat je leuk vindt, doet
wat bij je past, doet waar je voldoening uit haalt.
Soms heb je dit duidelijk voor ogen, maar je kunt ook
op zoek zijn naar een nieuwe richting. CTS helpt je
daarbij en schakelt zo nodig het advies in van onze
vaste partner voor loopbaanadvies. Werk je via CTS
dan ben je verzekerd van optimale aandacht voor
jouw carrière in de techniek.
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Heb je een beetje gevoel bij wie we zijn en wat we voor
je kunnen betekenen?
We kunnen ons voorstellen dat je nog veel vragen hebt. Naast een vrijblijvende
kennismaking vertellen we je graag alles over onze meest recente vacatures.
Face-to-face sparren over je mogelijkheden en professioneel loopbaanadvies
horen daar ook zeker bij. Ook als je eenmaal via CTS je baan hebt gevonden,
laten we je niet ‘gaan’. We komen geregeld even bij je langs, checken hoe het
met je gaat. Dat vinden we belangrijk. En misschien wel het meest belangrijke:
wij houden van de techniek. Net als jij!

SPREEKT ONZE AANPAK JE AAN?
Laat het ons vandaag dan nog weten via info@ctsengineering.nl of bel 074-2917336.

WWW.CTSTECHNIEK.NL
info@ctsengineering.nl

www.ctsengineering.nl

