
“Ik ben nu 18 jaar en werk hier elke dag met 

plezier. Ook volg ik één dag per week les op het 

Techniek College Rotterdam. Daar krijgen we 

elektriciteitsleer, rekenen, maatschappijleer en 

Nederlands. Zeg maar vaktechnische en algeme-

ne vorming. Belangrijk, want ik wil graag zo snel 

mogelijk doorgroeien naar 1e monteur Elektro-

technische Installaties. Mogelijkheden genoeg 

hier en mooie projecten. Praktijk vind ik écht top, 

we werken écht lekker samen. En je ziet meteen 

wat je doet, da’s ook leuk!”

“Schipper was indertijd m’n tweede stageplaats. 

Over en weer beviel dat goed en zo begon ik hier 

als leerling monteur. Na het behalen van niveau 2 

ging ik verder voor niveau 3. Ja, da’s best pittig 

met die avondlessen naast je werk. Inmiddels ben 

ik leidinggevend monteur en heb binnenkort een 

‘eigen werk’ onder handen.  Ik vind het aantrek-

kelijk mijn kennis en ervaring te delen met jonge 

mensen. En voor mij gaat er niets boven ‘buiten’ 

werken, samen met alle andere disciplines op de 

bouw iets maken waar we samen trots op zijn.”

Arjan Broere (27)

7 superleuke
leer/werk 
plaatsen

Neem snel contact op.
Dan maak je de meeste kans.

Reageer snel mail even je gegevens aan  

Mark Pieterse, info@schipperelectro.nl

Tip: je kunt ook bellen naar 0187 651 777.

Je krijgt snel antwoord op je vragen en… jouw  

afspraak is snel gemaakt. Als je wilt mag er natuur-

lijk altijd iemand met je meekomen!

Meer over Schipper Electrotechniek vind je op 

schipperelectrotechniek.nl 

Schipper Electrotechniek stelt zeven leer/werk 

plaatsen beschikbaar. Oók als stagiair krijg je een 

salaris! Zo start je met een goede toekomst.

  betaald!
  met baangarantie!

Langeweg 14
3244 BH Nieuwe Tonge
T 0187 651 777
info@schipperelectro.nl

schipperelectrotechniek.nl

Alles wordt
elektrisch
en wat word jij?

Elektro- en 
datatechnicus? 

  super leer/werk plaatsen
  betaalde opleidingen
  baangarantie

Om veelgevraagd  
elektro- en data technicus 
te worden bieden wij

Je start als stagiair. Je leert en werkt  

tegelijk, betaald! En je hebt baan garantie.

Wat ons betreft kom je steeds verder. Net 

wat je wilt en kunt. Wat wil je worden? Domotica- 

expert, steengoede monteur, ontwerper, werkvoor-

bereider of wie weet 3D BIM modelleur. Misschien 

wil je in de toekomst wel leiding geven!

Alles wordt elektrisch. 
Dat is jouw toekomst! 
Appen en bellen, gamen, foto’s en video-tjes ma-

ken, filmpje kijken… als je accu maar geladen is. 

Sport volg je op een scherm. Liften gaan op en 

neer. Parkeergarages rij je in en uit. Kluisjes gaan 

open en dicht. Betalen doe met je mobiel of pin. 

Elektronische beveiliging is overal. Straks bedien 

je alle apparaten thuis op afstand, óók als je op 

vakantie bent. Domotica is razend interessant, 

groeit snel. Je fietst ook elektrisch? Let op, zon-

der stroom staat alles stil. Oók jíj! ;-)  Wat word jij?

We zijn een familiebedrijf
met grote betrokkenheid bij onze werknemers. 

Het is onze mentaliteit dat we elkaar helpen.  

We delen kennis, ervaring en ideeën in het werk. 

En hebben natuurlijk oog voor ieders 

veiligheid. Ook helpen we bij vak-

gerichte studie. Niemand is iemand 

zonder de ander. Samen zijn 

we er voor elkaar en dat 

houden we graag zo.

Wat word jij in
elektro- en
datatechniek?Joshua Lafeber (18)
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Scan, kijk en weet  
direct méér over  
werken en leren,  

want ‘alles wordt elektrisch’
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We bestaan 90 jaar
en zijn sterk en gezond. Zorgvuldig groeien we. 

We investeren in mensen en geavanceerde tech-

nieken. Oók omdat we financieel gezond zijn heb-

ben we de beste opdrachtgevers. Ze weten uit er-

varing dat we élke opdracht aankunnen. Waar we 

aan beginnen maken we af – zo werkt het. 

We zijn toonaangevend
in ons doen en laten. Van advies, ontwerp en en-

gineering  tot realisatie en service. Kwaliteits- en 

kostenbewust. In onze branche zijn we voorloper 

in moderne technieken. Neem bijvoorbeeld teke-

nen in 3D en werken in BIM. Oók dát trekt de aan-

dacht van de beste opdrachtgevers. En….jij kunt 

het allemaal bij ons leren. In theorie en praktijk!

Opdrachtgevers kiezen ons
vanwege
de inzet van onze medewerkers, hun mentaliteit, 

kennis en vakmanschap. We zijn een solide part-

ner in grote en kleine bouwteams. Oplossingsge-

richt,  afspraak is afspraak.

Sluit je snel aan
jij en wij, we hebben elkaar écht no-

dig. De wereld heeft ons nodig. Want 

alles wordt elektrisch. We groeien 

goed geleid en doen niets overhaast. 

We laten ons niet gek maken. Dat 

klinkt saai, maar biedt veel zekerheid. 

Groei jij mee? 

Pak de kansen die wij bieden. Sluit 

je aan, doe je best voor een leer/

werk (BBL/BOL) plaats. Het bepaalt 

je toekomst. Want je weet… zonder 

stroom staat alles stil.

Goed opgeleide jonge technici hebben een mooie 

toekomst. Vooral in elektrotechniek. Uitgangs-

punt ben jij en wat jíj wilt worden, wat jíj wilt doen. 

Iets wat bij jou past. Iets wat toekomst biedt.

Kies een leer/werk plaats die écht iets biedt.

Praat er thuis over en op school. 

Kijk op onze website. 

Laat iedereen meekijken.

Samen kies je voor jouw toekomst – bij ons.

Want zonder stroom staat alles stil

We verzekeren jou dat je tijdens je werk 

bij ons de BBL-diploma’s kunt halen

nivo 1:  assistent monteur elektro- 

technische installaties

nivo 2: monteur elektrotechnische installaties

nivo 3:  eerste monteur elektrotechnische  

installaties

nivo 4: technicus elektrotechnische installaties

en verder kun je gespecialiseerde opleidingen 

volgen. Schipper Electrotechniek is al heel lang 

een S-BB erkend leerbedrijf. Met onze hulp kom 

je verder. Sámen komen we verder.

We garanderen jou een vaste baan 
in ons bedrijf. Dankzij een leer/werk plaats en zo-

dra je je diploma(‘s) haalt. Plus de mogelijkheid om 

verder te groeien. Via een effectief en succesvol 

persoonlijk begeleidingsprogramma. 

We beloven onze klanten:
we zorgen dat het werkt – áltijd!
Dus we zorgen voor bedrijfszekere elektro-, 

bevei liging- en data- installaties. Oók voor nood-

stroominstallaties die direct inschakelen bij 

stroomstoringen. Dat is vaak van levensbelang. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of… alles wordt 

elektrisch. Je staat er niet direct bij stil, maar…. 

zonder stroom staat álles stil.

De mooiste projecten
Samen met je collega’s realiseer je de mooiste 

werken. (Projecten noemen we ook vaak ‘wer-

ken’.) Denk dan aan werken zoals hotels, groot-

schalige studentenhuisvesting, bedrijfsgebouwen 

(‘utiliteit’), superluxe villa’s, veilige zorgcentra, 

parkeergarages, torenhoge appartementsgebou-

wen en andere projecten. In nieuwbouw, ombouw 

en renovatie werken we samen aan comfort en 

veiligheid. Met zorg voor beter wonen, milieu, 

werk en ontspanning. Trend: de werken worden 

steeds uitdagender wat omvang en techniek be-

treft – da’s leuk. We zijn onderscheidend goed!

We zijn bezig met
installaties voor zwakstroom, sterkstroom, en data- 

infrastructuur. Bijvoorbeeld voor domotica / bevei-

liging / bewaking / brandmelding / noodstroom / 

toegangscontrole / bliksembeveiliging / vlucht-

wegsignalering / energiebesparing / communica-

tie en méér. We volgen nieuwe ontwikkelingen op 

de voet en zijn écht innovatief. Zo zijn we óók sterk 

in zonnestroom (PV-installaties) en energie-op-

slag. Logisch, want ‘alles wordt elektrisch’. Dankzij 

jouw prima opleiding profiteer jij daar al snel van.

We hebben ‘alle’ certificeringen
die onze branche kent. De belangrijkste zijn BRL-

6000 (01 en 02) / VCA / NCP Brandmeldinstallaties. 

Je vindt ons ook op de Safety Culture Ladder. 

Voorts zijn we S-BB Erkend Leerbedrijf en partner 

van Installatiewerk. Interessant: óók via Installa-

tiewerk Zuid-Holland kun je bij ons komen werken!

“Je kunt beter vroeg switchen dan later. Ik deed 

eerst de opleiding accountancy. Tijdens de ac-

countancy-stage wist ik zeker dat dat vak mij niet 

gelukkig zou maken. Ik wilde iets anders en mocht 

hier een weekje meelopen, geweldig. Nu werk ik 

hier 5 dagen per week.

’s Avonds doe ik de 3-jarige opleiding (BBL-Elektro-

techniek), best pittig. Daarna ga ik verder, alles 

wordt elektrisch dus toekomst genoeg.”

Sander werkt ook samen met Robin van Belle en 

Helio Santana. Robin en Helio zijn beide leerling 

elektromonteur. Zij werken vier dagen per week. 

Op woensdag gaan zij naar een techniekcollege in 

Rotterdam.

Robin: “Door een vriend kwam ik naar een open 

dag en elektrotechniek trok mij wel. Ik heb wel 

door dat je hier veel kansen hebt.”

Robin van Belle (17)

Sander Pieterse (20)
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De juiste keuze 
maak je samen


