Pak jouw
kans in de
techniek

Carrière
in de techniek

Bouw & Infra

Installatietechniek

Technische dienstverlening

E-commerce

Metaalbewerking

Samenwerken in
Regio Zwolle;
toffe voorbeelden!

Projectmanagement

Netwerkbeheer

Scheepsbouw

Engineering

Energietechniek

Techniek
jouw toekomst

Ligt u nog
wel lekker
in de markt?
Word een
aantrekkelijke
werkgever!

TIPS!

Bepaal de stip op de horizon
Waar wilt u over twee jaar staan met uw bedrijf en welke rol spelen
uw (toekomstige) medewerkers hierin?

Bepaal waar je nu staat
Check online (bijv. social media) en ontdek wat (ex-)werknemers
over u zeggen.

Bepaal hoe u bekend wilt staan
Zoek uit wat het gat is tussen uw gewenste imago en de huidige situatie.

Welke voordelen biedt u als werkgever
Naast harde euro’s zijn groei, ontwikkeling, werk/privé balans en zingeving
belangrijke arbeidsvoorwaarden.

Maak van uw medewerkers uw ambassadeurs

Neem medewerkers mee in de missie van uw bedrijf en vraag feedback.

Vertel het voort

Ook zonder dure TV-campagne kan iedereen weten hoe fantastisch het is
om bij u te werken. Denk aan social media, blogs, nieuwsbrieven etc.

Verzorg gastcolleges op scholen in de regio Zwolle

De bedrijven die gastcolleges geven hebben vaak geen moeite met het
vinden van nieuwe hbo- en mbo-professionals; long term commitment.

upgradejezelfregiozwolle.nl

Samenwerken
in Regio Zwolle
Toffe voorbeelden

Samenwerkingsvormen
binnen Regio Zwolle
Regio Zwolle kenmerkt zich door gave samenwerkingen
tussen mooie bedrijven. Dus ben je op zoek naar een omgeving
waarbinnen je niet binnen èèn bedrijf kunt leren en ontwikkelen
maar wil je meer... kijk eens hieronder voor een paar mooie
voorbeelden:
Regionaal
Techniekcentrum
Hardenberg:

Innovatiecluster
Noordoostpolder:

Westerveld
Steenwijkerland
Meppel

Noordoostpolder
Urk

Hoogeveen
Staphorst
Zwartewaterland
De Wolden
Kampen
Dronten
Nunspeet

Elburg

Hardenberg

Zwolle

Oldebroek
Hattem

Dalfsen

Ommen

Raalte

Heerde
OlstWijhe

Innovatiehub Salland:

upgradejezelfregiozwolle.nl
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Energietechniek
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ENGERGIETECHNIEK

Heatplus

CO2 Neutrale
Verwarmingsoplossing

Visie
Heatplus helpt klanten met hun energie- en warmtevraagstukken. In de agrarische sector, met name in de pluimveehouderij, de varkenshouderij en de tuinbouw, is er een hoge warmtevraag. Een investering in een houtgestookte installatie kan daardoor al snel een interessante oplossing zijn voor de klant. Stookkosten
kunnen soms wel met 80% gereduceerd worden. Bovendien is de CO2 uitstoot
nagenoeg nihil waardoor we een CO2 neutrale verwarmingsoplossing bieden.

Kernactiviteiten
Het

ontwerpen,

installeren

en

plaatsten

van hout gestookte installaties in de agri,
industrie, recreatie, utiliteit, landgoed en particulier sector.

Doorgroeimogelijkheden
Een vrachtwagenchauffeur die de kachels op

Maatschappelijk

locatie voorziet van houtpellets. Met zijn passie

Houtgestookte cv-installaties leveren CO2

voor werktuig-bouw en techniek is hij doorge-

neutrale verwarmingsoplossingen voor uit-

groeid naar S&O monteur en nu leidinggeven-

eenlopende toepassingen. Zo zijn de installa-

de monteur / voorman op het tot nu toe groot-

ties energie- en kostenbesparend ten opzichte

ste project van Heatplus.

van de conventionele verwarmingssystemen.
Er wordt gebruik gemaakt van warmteopwek-

Vestiging Regio Zwolle

king door middel van een volautomatisch ge-

Heatplus is opgericht in Heino waarbij het

stuurd brandproces op houtpellets en -snip-

in het buitengebied is doorgegroeid naar de

pers. Deze houtpellets worden gefabriceerd

huidige omvang. Voor ons maakt dit de juiste

van resthout uit voornamelijk zagerijen en

combinatie om een nuchtere en betrouwbare

omgezet tot een duurzame zuivere brandstof.

partner te zijn voor onze klanten: gevestigd op

Hierdoor worden kosten- en milieutechnische

het Sallandse platteland, medewerkers met de

besparingen behaald.

juiste mentaliteit, en landelijk werkzaam zijn.

Contact

Website: www.heatplus.nl
Facebook: www.facebook.com/Heatplus/
Linkedin: ww.linkedin.com/company/heatplus/
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ENGERGIETECHNIEK

Geissler

Processen in de
agrarische sector

Visie
Geissler is al decennia lang de specialist voor aanleg en onderhoud van technische installaties en huisvestigingssystemen in de agrarische sector. Hierin streven
we naar de meest optimale installatie voor de klant. Aangezien het in deze sector
gaat om levende have, worden er hoge eisen gesteld aan kwaliteit en betrouwbaarheid van deze technische installaties. Dit gaat gepaard een blik op een verantwoorde energietransitie, duurzaamheid en milieutechniek.

Kernactiviteiten

Doorgroei mogelijkheden

Specialist voor aanleg en onderhoud van tech-

Vanuit de samenwerking met Aeres hoge-

nische, duurzame installaties en huisvesti-

school, Windesheim en Deltion zijn er regel-

gingssystemen in de agrarische sector. Hierbij

matig afstudeeropdrachten die aansluiten

wordt continu gezocht naar de meest prakti-

bij studie en sector. Hierbij worden complexe

sche en duurzame oplossing. We hebben met

vraagstukken onderzocht en uiteindelijk toe-

name gave uitdagingen voor studenten die

gepast in de praktijk. Een voorbeeld is onze

hierin gespecialiseerd willen afstuderen.

collega Paul Groot Koerkamp. Hij heeft vanuit

Filmpje

de Hogeschool Aeres te Dronten de opleiding
Agrotechniek en Management zijn afstudeeropdracht bij Geissler succesvol afgerond. Paul
heeft onderzoek gedaan naar de invloed van
warmteterugwinning op het klimaat in een
varkensstal. Deze afstudeeropdracht heeft hij
met een ruime voldoende afgesloten. Aansluitend heeft Paul een aanstelling als assistent
werkvoorbereider bij Geissler gekregen. Nu
denkt en maakt hij alle procedures en processen voor de bouw en onderhoud in de agrosector van dichtbij mee. Door zijn enthousiasme
en “frisse” blik inspireert dit ook zijn collega’s
waardoor er een win, win situatie is ontstaan.
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Vestiging Regio Zwolle
Vanuit de historie is Geissler gevestigd in Lemelerveld en in 2019 vierden we met Geissler ons
100-jarig jubileum. De doelgroep is de intensieve veehouderij in Noordoost Nederland en het
grensgebied Duitsland. In dit gebied is de intensieve veehouderij ruimschoots vertegenwoordigd
waardoor de vestiging Lemelerveld voor ons ook gunstig is.

Maatschappelijk
Door de schaalvergroting in de varkenshouderij en pluimvee en de strenge regelgeving opgelegd
door overheid, wordt er continu gezocht naar nieuwe technieken voor dierenwelzijn, energietransitie en verduurzaming. Ook mbt de klimaatdoelstellingen, wordt alles uit de kast gehaald.
Hierbij valt te denken aan geothermie, houtgestookt verwarmen, watertechniek, milieutechniek
en warmte terugwinning. Tevens zijn we betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe concepten, te
denken aan wormenkwekerij en het ontwikkelcentrum van de Aeres Hogeschool.

Contact
Website:

www.geissler.nl

Vacatures: https:/
/www.geissler.nl/home/vacatures-2/
Facebook: Geissler

upgradejezelfregiozwolle.nl
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Bouw & Infra
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BOUW

Gebr. Meijer
Visie
Middels een duurzame relatie met onze opdrachtgevers zorgdragen voor vernieuwing, onderhouden, verbouwen of transformeren van vastgoed op een transparante werkwijze.

Kernactiviteiten

Vestiging Regio Zwolle

Nieuwbouw, verbouw, onderhouden van wo-

Al meer dan een eeuw gevestigd in Raalte en

ningbouw en utiliteitswerken, vooral in de za-

een goede naam opgebouwd in de historie van

kelijke markt. Vanuit Raalte actief in de regio

het bedrijf. Wij vinden het belangrijk dit door te

Oost Nederland.

zetten naar de toekomst.

Doorgroei mogelijkheden
Afhankelijk van de individuele wensen en capaciteiten wordt er een ontwikkelplan opgesteld
om zelf doelen te stellen en de weg te bepalen
hoe deze te bereiken. Voorbeelden zijn timmerlieden, welke doorgroeien naar voorman
en uiteindelijk uitvoerder worden. Of als stagiaire binnen komen en via werkvoorbereiding
uiteindelijk projectleider worden binnen onze
organisatie.

Maatschappelijk
Woningnood, zorgvoorziening, scholenbouw,

Contact

verbouw maatschappelijke instelling of com-

Gebr. Meijer Bouwbedrijf B.V.

merciele partij, zorgdragen voor betaalbare

Klipperweg 2, 8102 HR te Raalte.

huurwoningen.

Website: www.gebrmeijer.nl

Zorgdragen voor
betaalbare
huurwoningen

Ook actief op facebook en Linked-in.
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Technische
dienstverlening
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TECHNISCHE DIENSTVERLENING

Breijn
Visie
We brengen technische professionals bij elkaar; onze technici en onze opdrachtgevers. Beide gepassioneerd over hun werk. Wij voegen waarde toe door te verbinden, onze kennis, onze eigen passie en oprechte aandacht voor de mensen.
Samen met onze klant en samen met onze collega’s streven wij naar een succesvolle en duurzame samenwerking. Transparantie en partnerschap zijn hierin altijd
de sleutel.

Kernactiviteiten

Contact

Technische dienstverlening; service, onder-

BREIJN Personeel & Techniek

houd, montage in de machinebouw, installatie-

IJsselstraat 11

techniek, werktuigbouw, industriële automati-

8131 VC Wijhe

sering. Op locatie en in onze eigen werkplaats.

Website: www.breijnpersoneel.nl

Doorgroei mogelijkheden

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/
breijnpersoneelsdiensten/

Alles is mogelijk, als de wil er is. BREIJN wil iedereen met de juiste instelling faciliteren om
zijn/haar doel te helpen bereiken binnen de
techniek. BREIJN is een jong bedrijf met veel
energie en veel ideeën. Wij staan open voor
technici die met ons mee willen denken en innoveren.

Maatschappelijk
Werkgelegenheid creëren, opleiden van technici, omscholen zij-instromers naar techniek.
Steentje bijdragen aan duurzaamheid door
medewerkers op te leiden in duurzame energieechniek.

Vestiging Regio Zwolle
Diepgeworteld in Salland met een groot netwerk in deze regio.

Eigen passie
en oprechte aandacht
voor mensen

upgradejezelfregiozwolle.nl
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ENGERGIETECHNIEK

Visser Nederland
Visie
Wij, als mensen en techneuten, ondersteunen bedrijven in o.a. de voedingindustrie, waterschappen en energie-voorziening om hun proces letterlijk aan het
draaien te houden. Als het moet door een nood-actie, liever met een blik vooruit
om de stress van machine en mens onder controle te houden.

Kernactiviteiten

Doorgroei mogelijkheden

Wij onderhouden, repareren en reviseren ro-

Er zijn mensen ingestapt met nauwelijks erva-

terende machines, waaronder roerwerken,

ring in ons werk die zich allemaal snel hebben

elektromotoren, aandrijvingen, ventilatoren en

ontwikkeld in het bedrijf als specialist of meer

pompen. Daarnaast verzorgen wij de besturing

aan de organiserende kant als werkvoorberei-

van de installatiekast tot de machine.

der. Door deze ervaring op te doen maken ze

We hebben alle disciplines zelf in huis zodat

zich erg waardevol voor deze industrie.

we voor onze klanten mooie resultaten kunnen
behalen:

Maatschappelijk

•

Allround monteurs voor roterende

Er is veel mogelijk met techniek en er is veel te

machines

winnen op het gebied van energie-verbruik en

•

Pomp-techneuten

duurzamere en gezonde productie. Door in-

•

Mechanical seal-specialisten

tensief met onze klanten samen te werken en

•

Elektrotechnische monteurs voor het

ze te helpen hun onderhoud beter te organi-

herontwikkelen van motoren

seren, helpen we deze bedrijven hun machines

•

Besturingstechnische monteurs

maar ook hun mensen duurzamer in te zetten

•

Trillingsmeet en balanceer-specialisten

en zich te blijven richten op waar Nederland
goed in is; op een slimme manier, steeds beter
en duurzamer produceren.

Intensief met klanten
samenwerken
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Vestiging Regio Zwolle
Visser Nederland is een familiebedrijf dat sinds de vorige eeuw gevestigd is in de regio Zwolle. Ook
al doen we steeds meer door heel Nederland, we merken dat de bedrijven waar we intensief mee
samenwerken toch uit de regio komen. Onze no-nonsens resultaatgerichte mentaliteit past al
heel snel bij deze bedrijven.

Contact
Vestiging Zwolle

Vestiging Emmeloord

Benjamin Franklinstraat 27

Escudo 18

8013 NC Zwolle

8305 BM Emmeloord

Telefoon: 038-44778822

Telefoon: 038-3033840

Email:

info@vissernederland.nl

Website: www.vissernederland.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/company/visser-nederland
Contactpersoon personeelszaken
Cecile Linssen
Email:

cecile@vissernederland.nl

Telefoon: 038-44778822
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TECHNISCHE DIENSTVERLENING

Unica

Sterk in
integrale
dienstverlening

Visie
Samen maken we de toekomst. Met onze innovatiekracht en gespecialiseerde
kennis wil Unica een onderscheidende rol blijven spelen in de veranderende technische markt. Unica speelt in op maatschappelijk zeer relevante thema’s zoals
duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, digitalisering en comfort, nu en in de toekomst. Met ons slagvaardige netwerk van bedrijven zijn we daar uitstekend voor
gepositioneerd.

Kernactiviteiten

Maatschappelijk

Unica is dé allround technisch dienstverlener

Unica is sterk in integrale dienstverlening. Wij

van Nederland en trendsetter in duurzame in-

luisteren eerst naar de wensen, behoeften en

novaties. We lossen alle vraagstukken op het

de ervaringen die onze opdrachtgevers heb-

gebied van techniek in en om gebouwen op die

ben met hun gebouw(en). Vervolgens delen

je kunt bedenken. Denk aan het toepassen van

wij graag onze uitgebreide expertise op het

oplossingen op het gebied van installatietech-

gebied van energie, ICT, beveiliging en instal-

niek, energie, ICT, internet of things (IOT) en

latietechniek. Samen met onze opdrachtge-

smart buildings die bijdragen aan functionele,

vers komen we tot een kwalitatieve oplossing

gezonde en veilige leef- en werkomgevingen.

op maat, die voldoet aan alle wensen op het

Wij zetten de wensen en behoeften van onze

gebied van comfort, veiligheid, communica-

klanten om in een kwalitatieve oplossing op

tie, duurzaamheid, gezonde gebouwen én

maat.

kostenreductie.

Unica is met een netwerk van bedrijven en meer
dan 2.500 medewerkers een van de grootste
technisch dienstverleners van Nederland. De
bedrijven in het netwerk opereren zelfstandig,
maar werken tegelijkertijd nauw samen om
klanten integrale oplossingen te kunnen bieden.

Doorgroei mogelijkheden
Het is heel divers. Je kunt door ontwikkelen van
projectleider tot management. En van monteur
tot service monteur / leidinggevend monteur.
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15

Vestiging Regio Zwolle

Contact

Unica is in 1933 opgericht in Zwolle als werk-

Het netwerk van Unica-bedrijven is actief van-

tuigkundig installatiebedrijf. Het bedrijf groei-

uit meer dan 20 locaties door heel Nederland.

de gestaag, ook in economisch moeilijker tij-

Hoofdkantoor van Unica is

den. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd

gevestigd in Hoevelaken.

– naast de werktuigbouw – gestart met elektro- en regeltechnische installaties. In die jaren

Hoofdkantoor Unica

realiseerde Unica belangrijke projecten. Later

De Wel 15

kwamen daar ziekenhuizen, grote kantoren en

3871 MT Hoevelaken

industriële projecten bij. Vooral na 1980 groei-

Telefoon:

de Unica fors en nam het aantal vestigingen

Instagram: @werkenbijunica

en medewerkers toe. Unica ontplooide nieuwe

Website:

www.werkenbijunica.nl

activiteiten op specialistische gebieden van de

LinkedIn:

https:/
/www.linkedin.com/compa-

technisch dienstverlening, zoals ICT, security,

ny/unicanl/

038- 456 0 456

industrie, brandbeveiliging en energie. Dankzij
een combinatie van autonome groei en overnames is het huidige Unica een landelijke allround technisch dienstverlener, met het DNA
van een familiebedrijf. In 2017 nam investeringsmaatschappij Triton een meerderheidsbelang in Unica. De Triton-fondsen investeren
in en ondersteunen de positieve ontwikkeling
van middelgrote ondernemingen met hoofdkantoor in Europa. Samen met de nieuwe aandeelhouder verwacht Unica verder te kunnen
groeien volgens de enkele jaren geleden ingezette strategie.
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Installatietechniek
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INSTALLATIETECHNIEK

Cogas Tech
Visie
Cogas Tech BV is een toonaangevend innovatief totaalinstallateur in diverse
marktsegmenten. Hier valt te denken aan: tuincentra, nonprofit, glastuinbouw,
agrisector en industrie. In deze sectoren heeft het energieverbruik en kostenreductie in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) prioriteit.

Kernactiviteiten

Maatschappelijk

Al ruim 50 jaar zijn wij gespecialiseerd in het

Cogas Tech zoekt steeds naar mogelijkheden,

ontwerpen, leveren, installeren én onderhou-

waarmee optimaal kan worden omgegaan

den van complete installaties. Wij hebben een

met energie. Op het gebied van vergaande

ruime kennis en jarenlange ervaring in huis en

procesautomatisering en klimaatbeheersing,

kunnen nagenoeg iedere technische wens ver-

aardwarmte, warmte- en koudeopslag, de-

vullen. Onze disciplines:

centrale energieproductie, geothermie en

•

Werktuigbouwkundig

toepassing van alternatieve brandstoffen

•

Watertechniek

hebben zij de juiste kennis én ervaring in huis.

•

Elektrotechniek

Tevens heeft Cogas Tech de oplossing in huis

•

Automatisering

voor de nieuwe wettelijke verplichting om het

Doorgroei mogelijkheden

geloosde water met minimaal 95% gezuiverd
te hebben van gewasbeschermingsmiddelen.

Wanneer je als leerling of student via de BBL,
BOL of afstudeerstage past binnen de cultuur
van het bedrijf dan zijn er legio doorgroeimogelijkheden. Van leerling- naar leidinggevend
monteur, werkvoorbereider, calculator, engineer, tekenaar (BIM) en projectleider. Alles
staat en valt met een leven lang leren en ontwikkelen. Hiervoor zal Cogas Tech je stimuleren
en motiveren om deze kansen uit te bouwen.
Dit doen we op basis van scholing, fabrieksopleiding en praktijk.

Zoeken naar mogelijkheden
om optimaal om te gaan
met energie
upgradejezelfregiozwolle.nl
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Vestiging Regio Zwolle
Van oorsprong is het bedrijf ontstaan vanuit de groothandel in verwarmingsonderdelen Zantingh
BV te Aalsmeer. Deze leverde materialen aan de tuinbouwbedrijven gevestigd in het Westland en
de nog in ontwikkeling zijnde Noord Oost Polder (NOP). Van daaruit kwam ook het verzoek om niet
alleen te leveren maar ook te installeren. Emmeloord werd gekozen in verband met de centrale
ligging voor de noordelijke provincies en het midden van het land. Daarbij speelde de bouw van
vele nieuwe kassen een belangrijke rol. Al deze bedrijven staan bekend om hun technische en innovatieve ontwikkelingen. Door de jaren heen heeft Cogas Tech zijn technische kennis ook buiten
de regio en landgrenzen gedeeld.

Contact
Contactpersoon: Wilma à Nijeholt
Telefoon:

+31 (0)527 – 697451

Email:

W.Nijeholt@CogasTech.nl

Website:

www.cogatech.nl

Facebook: https:/
/www.facebook.com/cogastech

upgradejezelfregiozwolle.nl
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INSTALLATIETECHNIEK

Kiekebos en Bakker
Visie
Onze persoonlijke benadering en het streven naar vakkundige en duurzame oplossingen staan bij ons centraal. Onderhoud en reparatie worden écht maatwerk
door de verschillende contractmogelijkheden die Kiekebos & Bakker aanbiedt.

Kernactiviteiten

Vestiging Regio Zwolle

Naast een goede prijs/kwaliteitverhouding

Het bedrijf is gevestigd in Staphorst, omgeving

bieden wij een uitstekende service aan onze

Meppel. Hiermee zitten we erg centraal in de

klanten. Storingen worden snel en vakkundig

regio Zwolle maar ook de rest van Nederland.

verholpen, onze ervaren monteurs zijn altijd

Het grootste gedeelte van onze klanten be-

snel te plaatse om adequaat storingen te ver-

vinden zich in regio Zwolle, van Windesheim in

helpen. Onze kernactiviteiten zijn:

Zwolle tot MSC en Uba in Meppel. Daarnaast

•

Airconditioning

bedienen we veel particuliere klanten in de re-

•

Koeling

gio Zwolle.

•

Zonnepanelen

•

Verwarming

Contact

•

Elektra

Westerstouwe 31

Doorgroei mogelijkheden

7951 KH Staphorst
Telefoon: 0522 - 24 67 83

Bij ons kun je binnen stromen vanaf BB/KB tot

Email:

aan MBO niveau 4. Vanaf leerling monteur tot

Website: www.kiekebosbakker.nl

aan servicemonteur en leidinggevende mon-

Bijdrage leveren
aan de Klimaatdoelen

teur.

Maatschappelijk

info@kiekebosbakker.nl

Alles dat we doen, kenmerkt zich in principe
door een duurzaam karakter. Het is verweven
in de werkwijze en dienstverlening van onze
organisatie. Zeventig procent van de grotere
projecten, heeft een duurzaam karakter. Denk
daarbij aan toepassingen met warmtepompen, koude-warmte opslag, zonne-energie en
windenergie.
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INSTALLATIETECHNIEK

Morrenhof Jansen
Visie
Wij geloven dat technologie ondersteunend kan zijn bij het realiseren van persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van comfort
en duurzaamheid. Dankzij innovatieve oplossingen, met respect voor mens en milieu, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waar ons land
voor staat.

Kernactiviteiten

Maatschappelijk

Totaalinstallateur van:

De wereld staat voor grote economische,

• Elektrotechnische installaties

ecologische

(o.a. domotica, verlichting, beveiliging, GBS, etc.)

en

sociale

uitdagingen.

De

nood aan duurzame innovaties wordt steeds
urgenter. Als installatiebedrijf willen wij hier-

• Werktuigkundige installaties
(o.a. centrale verwarming, klimaatbeheersing,

aan graag een bijdrage leveren, door de pro-

mechanische ventilatie, etc.)

ducten en diensten die wij aanbieden. En ook
hoe wij onze activiteiten organiseren en uit-

• Duurzaamheid
(o.a. zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers,

voeren. Zo bieden wij een breed assortiment

pelletkachels, etc.)

van duurzame producten aan en passen wij

Doorgroei mogelijkheden
Personeel is ons belangrijkste kapitaal. Wij in-

een duurzame denk- en werkwijze toe. Zo is
ons hoofdkantoor één van het duurzaamste
bedrijfspanden in Nederland.

vesteren volop in ons personeel. Denk hierbij
informatieavonden over nieuwe producten,
aanbieden van opleidingen en doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf. Zo zijn er verschillende medewerkers doorgegroeid van
leerlingmonteur naar werkvoorbereider, tekenaar, BIM-modelleur of projectleider. Hier
hechten wij ook veel waarde aan, want op deze
manier wordt de ervaring van de werkvloer
vertaald in andere functies binnen ons bedrijf.

Ons hoofdkantoor is
een van de duurzaamste
bedrijfspanden
van Nederland!
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Vestiging Regio Zwolle
Het belang van de vestigingsplaats voor het succes van een bedrijf wordt vaak onderschat. Een
ondernemer die zijn bedrijf op de juiste locatie vestigt, kan daar veel voordeel uit halen. Daarom
hebben we hierin als bedrijf met meerdere vestigingen altijd bewuste keuzes. Regio Zwolle is een
van de belangrijkste knooppunten in Nederland, kent een goede bereikbaarheid, betaalbare bedrijventerreinen en betrouwbare arbeidskrachten. De combinatie heeft ervoor gezorgd dat we
ons bedrijf in de regio Zwolle hebben gevestigd.

Contact
Vestiging Dalfsen

Vestiging Gramsbergen

De Vesting 34

Doorbraakweg 26

7722 GA Dalfsen

7783 DC Gramsbergen

088-2549000

088-2549060

info@morrenhof-jansen.nl

info@morrenhof-jansen.nl

Vestiging Vriezenveen

Vestiging Almelo

Bedrijfsweg 9

Van Weerden Poelmanweg 5B

7671 EG Vriezenveen

7602 PC Almelo

088-2549080

088-2549090

info@morrenhof-jansen.nl

info@morrenhof-jansen.nl

Personeelszaken Morrenhof-Jansen
De Vesting 34
7722 GA Dalfsen
088-2549017
Rik Schuurman
r.schuurman@morrenhof-jansen.nl
Website:

www.morrenhof-jansen.nl

Bedrijfsfilm:

https:/
/vimeo.com/362050708

Linkedin:

https:/
/www.linkedin.com/company/2593711/

Facebook:

https:/
/www.facebook.com/mjinstallatiebedrijven/
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E-commerce
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E-COMMERCE

D-etail

Transitite van maakindustrie
naar kennisindustrie

Visie
D-etail ondersteunt het MKB in de Regio Zwolle bij alle activiteiten rond e-commerce. Bij e-commerce gaat het om verkoop van producten en diensten via het
internet. Een relatief nieuw vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt. Uit onderzoek blijkt echter dat MKB Nederland achterblijft met e-commerce. Slechts 1 op
de 8 bedrijven verkoopt online en dat terwijl Nederland het derde land ter wereld
is in gebruik van internet, connectiviteit en digitale publieke diensten. Meestal is
het geen onwil van ondernemers om te verkopen via e-commerce, maar veelal onbekendheid met deze nieuwe kans. Door huidige ontwikkelingen wordt de
online verkoop en een juiste online presentatie van je bedrijf steeds belangrijker;
daarin ondersteunen wij.

Kernactiviteiten

Vestiging Regio Zwolle

D-etail helpt bij het opzetten van een webshop,

In de regio Zwolle wonen onze medewerkers en

dat is onze belangrijkste activietit. Maar wan-

in deze regio is werk genoeg.

neer deze webshop eenmaal staat dan helpen
we ook op de volgende punten:

Contact

Onderzoek: Door onderzoek te doen naar jouw

Vestiging Raalte

Vestiging Zwolle

concurrenten is het mogelijk om jouw webshop

Zompstraat 41

Hanzeplein 11-27

onderscheidend in te richten.

8102 HX Raalte

8017 JD Zwolle

Software: Voor de keuze van betrouwbare
software voor jouw webshop zijn er verschillen-

E-mail:

dennis@d-etail.nl

de mogelijkheden.

Telefoon:

06 51 11 19 45

Promotie: D-etail helpt je in het vindbaar ma-

Website:

www.d-etail.nl

ken van je webshop en helpt je meer resultaat

LinkedIn:

https:/
/www.linkedin.com/compa-

uit je promotie activiteiten te halen.

ny/d-etail/

Doorgroei mogelijkheden
Een junior met weinig ervaring leren we in de
praktijk welke activiteiten relevant zijn voor
e-commerce, zodat hij/zij uiteindelijk zelfstandig kan opereren.

Maatschappelijk
D-etail speelt een rol in de transitie van maakindustrie naar een kennisindustrie.
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Metaalbewerking
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METAALBEWERKING

Drabo

Doorgroeien van
operator tot vakman

Visie
Als machinefabriek, toegespitst als toeleverancier voor diverse industrieën,
focussen wij op betrouwbaarheid, betrokkenheid, kwaliteit en efficiency.
De vakman/vrouw is verantwoordelijk voor het vervaardigen van een werkstuk
vanaf tekening.

Kernactiviteiten

Vestiging Regio Zwolle

•

Cnc draaien

•

Honen

Van oudsher zijn wij in Hardenberg gevestigd.

•

Cnc frezen

•

Lassen

Binnen de Regio Zwolle steunen wij het Regio-

•

Vlakslijpen

•

Robotisering

naal Techniek Centrum, dragen wij een steen-

•

Rondslijpen

•

Automatisering

tje bij aan Sterk Techniek Onderwijs, helpen wij

Doorgroei mogelijkheden

lokale sportverenigingen en nemen wij actief
deel aan bestuursorganen zodat wij ook op

Van operator naar vakman tot aan voorman

maatschappelijk gebied onze verantwoorde-

van de afdeling. Een van onze beste vakmen-

lijkheden nemen.

sen is begonnen in de serieproductie zonder
opleiding van de metaal of verspaning. Door-

Contact

dat hij snel doorhad hoe verspaning werkt en

Drabo Hardenberg

zich er in ging verdiepen, werd ook bij ons de

Website:

www.drabo.nl

interesse gewekt. Al doende doorgegroeid

LinkedIn:

https:/
/www.linkedin.com/compa-

naar volwaardige vakman en is nu een voor-

ny/drabo-hardenberg-b-v-/

man van de frezerij.

Maatschappelijk
Wij zijn een machinefabriek die zich toegelegd heeft op verspanende bewerkingen zoals draaien en frezen. Als bedrijf en werkgever
hebben we een sterke binding met Hardenberg en de Regio Zwolle. We zijn met trots
werkgever van circa 75 medewerkers die over
een grote mate van vakmanschap beschikken. in 2019 zijn we ondernemers van het jaar
geworden in het Vechtdal.
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METAALBEWERKING

Dulasta
Visie
Dulasta Metaalbewerking ontplooit zicht in de West-Europese markt als totaalleverancier van metalen halffabricaten. We zijn marktleider in Nederland van klein
tot XXL formaat plaatbewerking en robotgelaste componenten en samenstellingen, in enkel stuks tot seriematige producties. Dulasta investeert continu in opleiding en kennis met gebruik van de nieuwste technieken in de productie. Door een
100% digitaal aangestuurd productieproces en maximale robotisering garanderen we de beste productkwaliteit uit eigen huis.

Kernactiviteiten

Maatschappelijk

Wij zijn gespecialiseerd in groot formaat snij-

We leveren geen eindproducten, maar zijn

den/buigen van staalplaat en het samenstellen

toeleverancier van componenten die afne-

van hoogwaardige (robot)gelaste componen-

mers verder verwerken tot eindproducten.

ten. Enerzijds leveren we plaatwerk pakketten

Onze samengestelde componenten worden

aan afnemers die ze zelf verder in elkaar lassen

o.a. toegepast in de afvalverwerking. Denk

en verwerken tot een component of product.

hierbij voorbeeld aan: Transportbanden voor

We kunnen hierbij snijden en kanten van klein

de afvalverwerkingsindustrie en componen-

tot het grootste formaat in Nederland. Ander-

ten voor vuilniswagens. Wij maken ook com-

zijds kunnen we complete (robot)gelaste arti-

ponenten voor stalen betonbekisting welke

kelen toeleveren, waar nodig incl. verspanende

vaak gebruikt worden in de woningbouw.

bewerkingen en oppervlaktebehandelingen.

Doorgroei mogelijkheden
We hebben diverse BBL’ers in dienst. Wanneer
ze BBL2 bijvoorbeeld hebben afgerond, kunnen ze verder met de BBL3 opleiding. In deze
periode gaan ze 1 of 2 dagen in de week naar
school en de andere dagen zijn ze bij ons aan
het werk en doen ze ervaring op. Ze groeien
verder binnen het bedrijf doordat ze door middel van scholing kennis opdoen en door middel
van het werken wordt ervaring opgedaan.

Van pakketten tot
complete robot gelaste
artikelen
upgradejezelfregiozwolle.nl
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Vestiging Regio Zwolle
Dulasta is in 1987 opgericht door Klaas Dunnink en hij woonde al in Staphorst. Hier is hij zijn bedrijf
gestart en in de loop van de jaren is Dulasta verder uitgebreid in Staphorst.

Contact
Dulasta
Industrieweg 58
7951 TA Staphorst
Telefoon:

0522-463282

Website:

www.dulasta.nl

Facebook:

www.facebook.com/dulastametaalbewerkingbv

LinkedIn:

https:/
/www.linkedin.com/company/dulasta-metaalbewerking-bv/
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METAALBEWERKING

behouden
Evink CNC Maakindustrie
voor Nederlandse
Verspaning economie
Visie
Bij Evink CNC Verspaning leveren we verspaande produkten of combinatie gelast en verspaand. Wij onderscheiden ons in flexibiliteit, Innovatie en praktische
toepassing. Mede daarom behoren de complete levering van de machine, ondersteuning op werkvoorbereidingsniveau en projectbegeleiding ook tot onze
diensten.

Kernactiviteiten
Wij zijn goed in het CNC draaien en frezen van
kleine tot middelgrote onderdelen. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk machinebouwers die machines vervaardigen voor uiteenlopende branches. Wij produceren onderdelen
voor zowel de fijnere- als de grovere machinebouw. Wij werken met een vakbekwaam en
kleinschalig team. Hierdoor kunnen wij ons

Vestiging Regio Zwolle

onderscheiden in persoonlijk klantcontact en

Wij zijn gevestigd in Oldebroek, tezamen met

pro-actief meedenken. In ons vak is het be-

Evink Engineering en Evink Engineering Staal-

langrijk groot te denken en in details te werken.

bouw. Vanuit deze drie bedrijven hebben we

Op die manier komen wij tot het beste resul-

een divers klentenbestand dat zich niet alleen

taat voor onze klanten.

in Regio Zwolle bevindt maar ook daarbuiten.

Doorgroei mogelijkheden

Contact

De meeste beginnen als tekenaar, en groeien

Evink CNC Verspaning BV

na verloop van tijd door tot projectleider.

Oude Dijk 12L

Daarnaast is het mogelijk om door te groeien

8096 RK Oldebroek

tot constructeur.

Telefoon:

+31 (0) 6 21 85 64 58

Email:

info@evinkcncverspaning.nl

Website:

www.evinkcncverspaning.nl

Wij vinden het belangrijk om de maakindus-

LinkedIn:

https:/
/www.linkedin.com/compa-

trie in Nederland te houden, hier zetten wij ons

ny/evink-cnc-verspaning/

Maatschappelijk

voor in.
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METAALBEWERKING

Eshuis metaal
Visie
Wij focussen ons op complexere, repeterende delen en deze willen we zo manarm mogelijk produceren. Met andere woorden; we willen zo geautomatiseerd
mogelijk produceren.

Kernactiviteiten

Vestiging Regio Zwolle

Eshuis Metaal BV profileert zich als een twee-

Mensen in deze regio werken met hart en ziel

delijns toeleverancier van door CNC frezen en

voor een bedrijf werken en gaan er volledig

draaien geproduceerde metalen onderdelen

voor. Regio is bovendien technologisch sterk

op klantspecificatie waarbij totale ontzorging

ontwikkeld, je ziet heel veel besparende bedrij-

van de klant centraal staat.

ven ontstaan. In het zuiden heb je er ook veel,

Doorgroei mogelijkheden
Medewerkers waarderen - naast de beloning ook vooral de goede sfeer binnen het bedrijf.

maar deze regio ontwikkelt zich steeds sneller.
Daarom voor MBO+ niveau of voor HBO mooie
kans.

Er is weinig verloop. Er is daarnaast veel ruimte

Contact

om je te ontwikkelen en om een foutje te ma-

Marcel van Dijk, directeur

ken. We hebben een platte organisatie en je

Eshuismetaal BV

ziet met wie je te maken hebt. We functioneren

Noorwegenweg 4

als hecht team, van 25 mensen waarin ieder-

7772TB Hardenberg

een zijn plek heeft en iedereen zich kan richten

Telefoon: 0523-273774

op hetgeen hem of haar echt blij maakt.

Website: http://www.eshuis-metaal.nl

Maatschappelijk
Het doel van repeterende delen is heel divers. Elke uitdaging wordt geïnventariseerd:
wat kan er geautomatiseerd worden, wat kan
er beter, soepeler? We pakken de extra mile:
kunnen we reusable verpakkingen gebruiken,
kunnen we praktischer uitsorteren om tijd
te winnen, we doen zoveel mogelijk om onze
klanten te ontzorgen en bij hen tijd te besparen

Zo geautomatiseerd
mogelijk produceren
upgradejezelfregiozwolle.nl
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Technisch
projectmanagement
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TECHNISCH PROJECTMANAGEMENT

Enconsol

Duurzame
energieopwekking

Visie
Enconsol werkt aan diverse projecten waar wij een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame energie. Zowel in Geothermie en innovatieve biomassa
vergassing/vergisting/verbranding om (proces)warmte of elektriciteit te produceren. Daarnaast werken wij in de discipline civiel aan uiteenlopende opdrachten
om het wegennetwerk (o.a. wegen, bruggen, aquaducten) van Nederland functioneel te houden. Dit is heel veelzijdig (civiel, WTB, elektro).

Kernactiviteiten

Je begint als werkvoorbereider maar door trai-

Onze expertise zit in het verzorgen van Pro-

ning/cursus en intensieve begeleiding van ons

jectmanagement en Engineering van inno-

zul je snel doorgroeien als projectleider om

vatieve projecten voor de disciplines Civiel,

zelfstandig het gehele project te doorlopen.

Bouw, Energie en Geothermie. Wij begeleiden

We zullen je soms in het diepe gooien en fouten

projecten van de initiatieffase tot en met de

maken mag zolang je hiervan leert.

gebruiksfase inclusief beheer en onderhoud.
Onze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het

Vestiging Regio Zwolle

opstellen van een schetsontwerp, begroting,

In onze regio zijn een aantal industrieën wel-

detailengineering, vergunningaanvraag, di-

ke sterk zijn in de ontwikkeling van duurzame

rectievoering, uitvoeringsbegeleiding, beheer-

energiebronnen. Zelf zijn we gevestigd in Kam-

en onderhoudsplannen. Onze aanpak is prag-

pen, vanuit hier heb je een makkelijke verbin-

matisch en doelgericht

ding met de Regio Zwolle maar ook richting
Almere en Amsterdam.

Maatschappelijk
•

Duurzame energieopwekking

Contact

•

Functioneel houden en upgraden van het

Website:

www.enconsol.nl

wegennetwerk in Nederland.

Email:		

info@enconsol.nl

Telefoon:

W. Kanis 06-43253591

Doorgroei mogelijkheden
Enconsol is een bedrijf met 6 medewerkers.
Wij noemen onszelf een ‘praktisch ingenieursbureau’ wat betekent: je bent betrokken bij
de initiatieffase tot en met de oplevering en
gebruiksfase. Dit is het voordeel van een klein
adviesbureau, je krijgt van alles wat mee en wij
nemen je op sleeptouw. Iedereen heeft zijn eigen specialisme maar is veelzijdig.
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Netwerkbeheer
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NETWERKBEHEER

Enexis

Versnellen van de
energietransitie

Visie
De energietransitie vraagt dat we ons netwerk en onze dienstverlening aanpassen om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Wij richten
ons op excellent netbeheer én het versnellen van de energietransitie. Dat energie
er altijd voor iedereen is, geeft een vertrouwd gevoel. Deze zekerheid willen we
ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken.
In ons dagelijks werk staan we in nauw contact met onze stakeholders, zoals
klanten, aandeelhouders en lokale energiecoöperaties. We gaan de dialoog met
hen aan, verdiepen ons in wat ze nodig hebben en van ons verwachten. Op deze
manier creëren en delen we waarde voor onze stakeholders.

Kernactiviteiten

Vestiging Regio Zwolle

Onderhoud, reparatie, aanleg en ontwerpen

Dit is één van onze verzorgingsgebieden.

van het netwerk van elektra en gas in onze verzorgingsgebieden.

Contact
Website:

www.werkenbijenexis.nl

Instagram:

@Enexis groep_backstage

Een huidige medewerker is bij Enexis begon-

Facebook:

Enexis Groep

nen als monteur en op dit moment teamleider

LinkedIn:

Enexis Groep

Doorgroei mogelijkheden

van een team monteurs. Dit is slechts een van
onze voorbeelden. Enexis is voorstander van de
doorgroeimogelijkheden binnen de eigen organisatie.

Maatschappelijk
Bewoners in onze verzorgingsgebieden voorzien van gas en elektra en daardoor het voorkomen van problemen.
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Engineering
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ENGINEERING

Evink Engineering
Visie
Bij Evink Engineering staat de klant wens centraal. Wij gaan hier proactief mee
om, waardoor u optimale oplossingen op het gebied van innovatieve, moderne
en kostenbesparende ontwerpen van ons krijgt.

Kernactiviteiten

Maatschappelijk

•

Engineering

Wij leggen innovatieve links doordat onze

•

Machinebouw

opdrachtgevers uit zeer verschillende bran-

•

FEM analyse

ches komen. Zo zijn wij door de jaren heen een

•

Procestechniek

breed georiënteerd bedrijf geworden, waar-

Doorgroei mogelijkheden

door wij in staat zijn ideeën uit te werken tot
goed werkende machines en installaties. Met

Bij Evink Engineering zijn diverse mogelijkhe-

onze innovatieve oplossingen leveren wij een

den om een goede persoonlijke groei door te

bijdrage aan maatschappelijke issues zoals

maken. Van zaterdag/ vakantie baan tot pro-

recycling en de beschikbaarheid van voedsel.

jectleider.

Vestiging Regio Zwolle
Geschiedenis van Evink Engineering is gestart
in regio Zwolle, hier heerst een goede werksfeer
en ligt centraal.

Contact
Evink Engineering BV
Oostendorperstraatweg 90
8097 PN Oosterwolde (GLD)
Telefoon

Innovatieve en
kostenbesparende
ontwerpen

+31 (0) 525 622040

Email:

info@evink-engineering.nl

Website:

www.evink-engineering.nl

Linkedin:

https:/
/www.linkedin.com/compa-

ny/evink-engineering/
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ENGINEERING

KTB Koning Technisch Bedrijf
Visie
Wij sleutelen aan de toekomst, letterlijk én figuurlijk

Kernactiviteiten

Maatschappelijk

Wij zijn gespecialiseerd in de complete en ge-

Het is duurzaam om een motor te reviseren,

deeltelijke revisie van diesel-, benzine- en gas-

hierdoor gebruiken we minder energie dan

motoren. Omdat we al meer dan 65 jaar mo-

met een nieuwe motor. Dus niet opnieuw pro-

toren reviseren, hebben we een uitgebreide

duceren, niet opnieuw verschepen maar het

kennis van motoren en verschillende (toe)le-

hergebruik van de motor leidt tot een CO2

veranciers, zodat we motoren van alle merken

footprint van 85% minder dan de productie

en voor alle doeleinden kunnen reviseren. Ook

een nieuwe motor.

hebben wij de beschikking over een eigen testfaciliteit waar motoren tot ruim 900 kW wor-

Vestiging Regio Zwolle

den proefgedraaid.

Regio Zwolle ligt centraal in Nederland maar

Doorgroei mogelijkheden

heeft wel zijn eigen no-nonsense cultuur.

Bij ons heb je gevarieerd werk, de ene dag zit je

Contact

op locatie aan een DAF-motor op een schip te

Koning Technisch Bedrijf B.V.

werken, en de andere dag aan een motor van

Eekhorstweg 20

een Amsterdamse stadsbus. Je bouwt een rela-

7942 KC Meppel

tie op met de klant en je bouwt historie op, met

Tel +31 522 46 14 35

de motor én met de klant. Met een klein team

Nieuw: Whatsapp only +31 06 53328726

dekken we heel de wereld: Houston, Dubai, La-

Facebook: www.facebook.com/KTBKoning

tijns Amerika. Er zijn dan ook volop mogelijkhe-

Instagram:https:/
/www.instagram.com/ktb_

den om je technisch verder te ontwikkelingen.

dieselengines/

Reviseren is duurzaam
en leidt tot reductie
van de CO2 footprint
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ENGINEERING

EG Engineering
Visie
We willen verder uitgroeien tot ultieme partner van onze klanten, ook wereldwijd.
Dit doen we door toegevoegde waarde te blijven bieden. Wij denken mee, wij
staan voor kwaliteit. 20 man in totaal, het spreekt erg aan dat we als ‘bedrijfje uit
Raalte’ een belangrijk onderdeel spelen bij bouw energiecentrales in Fukushima.
Om daar aan energiebehoefte te kunnen voldoen, hebben wij een best belangrijk
onderdeel gespeeld. Als je ergens het verschil kan maken, dan maar meteen in
Fukushima.

Kernactiviteiten

gebouwd. Dit klinkt vies, maar dit is een hoog-

Ontwikkelt en levert kogelkranen (afsluiters)

waardige kolenvergassingsinstallatie. Samen

voor de petrochemie, chemie en gasindustrie.

met onze partner leveren wij producten om
daar een high-end kolencentrale van te ma-

Doorgroei mogelijkheden

ken, die veel minder vervuilend is.

Buiten het standaard product denken, want
daar ligt onze kracht. We zijn een relatief kleine onderneming, dus je gaat echt niet van 8
tot half 5 tekeningen maken op de computer.
Je werkzaamheden gaan verder: je bent mede-verantwoordelijk, tot en met de pakbon. Je
bedenkt het, je maakt het, je levert.

Maatschappelijk
Ons product onderscheid zich: we voldoen aan
strengste emissienormen. Er zijn altijd lekpunten, want een product wordt bediend maar de
kennis en know-how die we hebben is om die
‘emissie’ zoveel mogelijk te reduceren. Bijvoorbeeld door onze afdichtingen, die brengen zo
min mogelijk PTM’s in de lucht. Dit is ons doel:
dit zo dicht mogelijk naar 0 brengen.
Als je kijkt naar Fukushima: Japan gaat meer

Emissie zoveel
mogelijk reduceren

voor zon, licht en water-energie. Maar dit gaat
niet van de één op de andere dag. De energiebehoefte blijft, dus om die overgang te
bevorderen, worden 2 nieuwe kolencentrales
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Vestiging Regio Zwolle
De samenwerking met scholen is top. Bijvoorbeeld Deltion in Zwolle, maar ook Windesheim. Er is
een fijne mentaliteit in deze regio. Het is een rustige plek, en is veel samenwerking met bedrijven
hier in de regio. Geografisch gezien is dit voor ons ook een fijne regio: praktisch voor klanten in
Duitsland. In de techniekwereld ligt deze regio veel centraler dan je anders wellicht denkt.

Contact
Bezoekadres:
Westdorplaan 231-233
8101 PN Raalte
Postadres:
Postbus 110
7400 AC Deventer
Contactpersoon: Edwin Grievink
Email:

info@egengineering.nl

Tel:

+31 (0)570 637744

Fax:

+31 (0)570 637745

Website: http:/
/www.egengineering.nl
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Scheepsbouw
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SCHEEPSBOUW

Thecla Bodewes
Visie
Thecla Bodewes Groep is de aantrekkelijkste werf in Noord-Nederland, gespecialiseerd in zowel reparatie van schepen als serie bouw en one-off schepen voor de
commerciële markt. Thecla Bodewes is een scheepsbouwer die op vooruitstrevende wijze duurzame schepen bouwt met als doelstelling de exploitatie voor onze
klanten te verbeteren en daarbij ook steeds weer nieuwe nich markten ontdekt.
Met betrekking tot de reparatiewerf te Meppel, Thecla Bodewes Shiprepair Meppel, pretenderen wij klantgericht, betrokken, betrouwbaar, accuraat, verantwoord en veilig te werken. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor onze relaties om bij eventuele calamiteiten direct ondersteuning te kunnen verlenen.

Kernactiviteiten
Thecla Bodewes Shiprepair te Meppel is gespe-

over twee snijtafels die staal, RVS en aluminium

cialiseerd in scheepsreparaties, verbouw- en

tot 2,5 cm dikte aan kunnen. Dit zorgt ervoor

nieuwbouw, onderhoud van (klassieke) sche-

dat er vanuit de engineering een constante

pen, boegschroefreparaties en hermotorise-

stroom van materieel het proces voor verdere

ring van schepen. Thecla Bodewes Shiprepair

verwerking in gaat.

Meppel is een allround scheepswerf die regelmatig benaderd wordt met speciale verzoeken.

Doorgroei mogelijkheden

Wat de uitdaging ook is, de oplossing wordt

Iedereen krijgt de mogelijkheid een leertraject

gevonden. Door de verschillende disciplines op

voor scholing aan te gaan, of het nu een leer-

de diverse locaties bieden wij altijd een pas-

ling is of iemand met een vast dienstverband.

send aanbod, of het nu een binnenvaarschip,

Afhankelijk van de werkzaamheden en func-

duwboot, passagiersschip kotter of coaster is.

tie-eisen worden doorgroeimogelijkheden in

De scheepswerf te Meppel speelt een centrale

overleg bespreekbaar gesteld. Niet voor iedere

rol in de maritieme sector bij de uitvoering van

functie is het mogelijk doorgroeimogelijkhe-

reparatiewerkzaamheden boven- en onder de

den te creëren.

waterlijn. Tevens verleent de werf ondersteuning voor aanpassingen en reparaties voor het
varend materieel van bagger-, kust- en oeverbedrijven. Thecla Bodewes Shiprepair beschikt
over een eigen draaierij, waarin assen voor bijvoorbeeld roer- en schroefasinstallaties zelf
worden gemaakt. Dit wordt ook voor collega-werven gedaan. De werf beschikt tevens
upgradejezelfregiozwolle.nl
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Maatschappelijk
De Bodewes Groep staat bekend om de unieke ontwerpen van schepen geschikt voor lage waterstanden, zoals gastankers. Daarnaast heeft de werf meerdere slimme lichtgewicht ontwerpen voor minerale oliëntankers (diesel direct, dieselelektrisch of gas-elektrisch). De werf levert
maatwerkprojecten voor binnen- en buitenland. Dit zijn meestal schepen. Andere projecten zijn
bijvoorbeeld:
•

Enkele kunstwerken: een kunstwerk vrouwe Justitia en een kunstwerkvoor Lowlands;

•

Een drone voor Frankrijk die de zeebodem afspeurt naar olie en gas;

•

Rondvaartboot Nemo, waarbij de stroom voor de elektromotor wordt
opgewekt door een brandstofcel op waterstof;

•

Rondvaartboot Barones, oranje open sloep, eigendom van Thecla Bodewes,
vaart op waterstof met toevoeging van max 5% diesel.

Bij elk nieuw project wordt gekeken of er nieuwe innovatieve ontwikkelingen zijn die kunnen worden doorgevoerd. Op onze werf gaan vooruitstrevende ontwikkelingen hand in hand met traditionele waarden als degelijk vakmanschap, het gebruik van topkwaliteit materiaal en de persoonlijke aandacht voor onze opdrachtgevers. De maritieme industrie tracht voorop te lopen als het
gaat om minder uitstoot. De werf treedt voor ieder project, nieuwbouw of reparatie, in overleg
met de klant omtrent zijn/haar wensen en tracht altijd aan de wensen van de klant te voldoen.

Vestiging Regio Zwolle
Van 1923 tot en met 2018 was Thecla Bodewes Shiprepair gevestigd in Hasselt. In 2018 is de werf
verhuisd naar Meppel en de locatie te Hasselt gesloten. De locatie ligt heeft een centrale plaats
in de maritieme wereld en kan schepen hellingen tot 110 meter. Voor bedrijven in de omgeving
Zwolle/Meppel verrichten wij ook hand- en spandiensten indien nodig.

Contact
Thecla Bodewes Shiprepair BV
Kaapweg 4 (Oevers A)
7944 HV Meppel
Postbus 100, 7940 AC Meppel

Innovatieve ontwikkelingen
hand in hand met
traditionele waarden
en vakmanschap

Telefoon:

0522-270013

Website:

www.tbshipyards.com

E-mail:

meppel@tbshiprepair.com

Linkedin:

https:/
/www.linkedin.com/company/scheepswerf-de-kaap-b.v./
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Werken in de
technische sector
in Regio Zwolle
Voordelen
werken
in Regio Zwolle

Tips voor werkgevers
en studenten

Arbeidsmoraal ligt boven landelijk gemiddeld
Ondernemersgeest: Gunnen, groeien en grensontkennend
Goede geografische positie en slimme ontwikkelingen
Sterke hightech maakindustrie
Vooruitstrevende ambities
Kansen voor smart industrie
Aantrekkelijke en duurzame vestigingslocatie voor
multinationals, mkb’ers en zelfstandige professionals.

Wat verwachten
werkgevers van
studenten?
Kennis

Expertkennis, multidisciplinaire kennis, bedrijfskundig/proces
Vaardigheden
Analytisch vermogen, creativiteit, nauwkeurig werken,

!

communicatieve vaardigheden, samenwerken,
commerciële vaardigheden
Vermogen
Om te ontwikkelen/ te leren:
steeds op zoek naar nieuwe kennis om in te kunnen zetten

Wervingtips
voor werkgevers

Wat vraag je als
student tijdens het
sollicitatiegesprek?

?

Bekijk of een (nieuwe of werkende) stagiaire
de openstaande taken kan oppakken?
Maak de vacature duidelijk en concreet;
geen containerbegrippen, benoem de
‘impact’, beschrijf de werkcultuur en
ontwikkelmogelijkheden
Verwijs naar social media dit is belangrijk

Hoe word ik begeleid in mijn werk?
Hoe kan ik impact leveren?
Mag ik leren door fouten te maken?
Hoe zie mijn dag er globaal uit?
Heb ik invloed op de werktijden?
Hoe ga ik me binnen dit bedrijf
ontwikkelen als technisch professional?
Hoe ziet de werkomgeving en de
organisatiestructuur eruit?
Heb ik al eigen verantwoordelijkheden?

voor studenten
Zeg wat je doet en doe wat je zegt; reageer
op elke sollicitant en geef persoonlijke
feedback!

De carrièregids Techniek
is een initiatief van:
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