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KOFFIE?
Wil je kennismaken? Weten welke vacatures we precies hebben of een keer sparren  

over je loopbaan? Dat kan altijd. Bel 074-291 73 36 of check www.ctstechniek.nl.

Ons adres is: Oosterveldsingel 1, 7558 PJ Hengelo.

WIJ ZIJN MEIDEN EN JONGENS VAN DE WERKVLOER. 
We kennen de makers van de regio op onze duim. En zorgen dan ook voor 

continuïteit in je werkzaamheden. We komen geregeld even bij je langs om te 

kijken hoe het met je gaat. Dat vinden we belangrijk. En misschien wel het meest 

belangrijke: wij houden van techniek. Van dingen voor elkaar krijgen. Net als jij!

Onze opdrachtgevers zoeken echte praktijkmensen. Ben jij dat? En ben je een held in 

je werk?

Laat het ons vandaag nog weten via 
info@ctstechniek.nl of bel 074-291 73 36

wij wel
wie denken

dat we zijn?



BEN 
JIJ EEN 
WORKING 
CLASS 
HERO? 

Check nu in bij CTs! 
Hard werken, daar houd je van. Jij weet 

dat de economie draait op mensen zoals 

jij. Technische vakmensen die graag met 

hun handen werken. CTS is er speciaal 

voor jou. Wij leveren het beste werk in de 

regio. En alles daaromheen!

CTS biedt de leukste banen in bouw 

en techniek. Of je nu net uit de 

schoolbanken komt of al ruim ervaren 

bent als technisch professional. 

We zorgen ervoor dat alles goed is 

geregeld: van de eerste kennismaking, 

de voorbereiding op je nieuwe job, 

opleidingen tot en met al het papierwerk 

en natuurlijk de betaling. Wij vinden 

namelijk dat jij moet kunnen doen waar 

je goed in bent. Wij doen de rest.

Dit is onze ‘Class’
We werken voor aan- en 

onderaannemers, schildersbedrijven, 

machinefabrieken, toeleveranciers, 

service- en onderhoudsbedrijven, 

installateurs en de procesindustrie.  

Zie je dat zitten? Dan zien we je graag!

HOE WORD IK EEN WORKING CLASS HERO?
Werk gaat alleen goed als je geschoold én gemotiveerd bent. We helpen je met 

opleidingen en skills. Daarnaast vinden we veiligheid op het werk belangrijk. Om 

CTS Working Class Hero te worden en te blijven, checken we daarom je kennis, 

onderzoeken we je vaardigheden en zorgen wij ervoor dat jij je goed voelt in je job. 

Vanzelfsprekend toch? En vervolgens lekker aan de slag!

HEROES IN CERTIFICERINGEN 
Belangrijk voor onze opdrachtgevers maar ook voor 

jou: CTS voert het ABU-keurmerk en is NEN 4400-1 

en VCU-gecertificeerd.

•  Wekelijks stipte betaling van je loon
•  Verzorging relevante vakdiploma’s
•  Verstrekking noodzakelijke PBM’s
• Werk bij jou in de buurt
•  Continuïteit in werkzaamheden
• Vaste contactpersoon 

Wie zijn onze heroes?
CTS biedt tijdelijke en vaste banen voor onder andere 

timmerlieden, metselaars, schilders, stukadoors, 

asbestsaneerders, slopers, voorwerkers, loodgieters, CV-

monteurs, service- en onderhoudsmonteurs, monteurs E- en 

W-installaties, koelmonteurs, elektriciens, leidinggevend 

monteurs en constructiebankwerkers.
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