Geld verdienen
en leren tegelijk!
Wil je je MBO-diploma, maar heb je geen zin om vijf
dagen in de week op school te zitten? Dan past ons
leerwerktraject (BBL) bij jou!
Je gaat hierbij één dag in de week naar school, en de
overige vier dagen ben je lekker aan het werk. Zo heb
je binnen no time je MBO-diploma op zak en doe je
ondertussen werkervaring op!
De voordelen
• School en opleiding naar keuze
• Opleidingskosten worden door Siem Steur betaald
• Salaris naast je opleiding
Bij ons word je begeleid door onze ervaren praktijkbegeleiders die je de kneepjes van het vak bijbrengen. Zo kun je kennis maken met de verschillende
technieken die we aanbieden.

Wij betalen je opleiding, je krijgt
salaris en we bieden je een leuke baan
waar je veel kunt leren.
Je kunt daarnaast rekenen op:
• Goede begeleiding door onze
praktijkbegeleider
• Voldoende afwisseling.
• Een gezellig team met leuke
collega’s.
• V
 eilig werken met moderne
technieken en machines
Kies jouw opleiding en beroep! BBLopleidingen zijn er in verschillende
technische richtingen en op
verschillende niveaus. Welke past bij
jou?
Interesse?
Neem contact op met Siem
Steur Staalconstructies
en ontdek wat we voor jou kunnen
betekenen! Stuur een mailtje naar
werkenbij@siemsteur.nl of bel naar
0299-399900.

BBL bij Siem Steur Staalconstructies

Sinds 1954
sterk in staal!
Siem Steur Staalconstructies is een familiebedrijf
uit Volendam, met ruim 65 jaar ervaring in het
vervaardigen van staalconstructies. Door de
jaren heen zijn wij dankzij ervaring, kennis en
vakmanschap één van de meest gerenommeerde
staalbouwers van Nederland geworden.
Binnen onze dienstverlening kennen wij een
absolute specialisatie in gecompliceerde en
technisch hoogstaande staalconstructies. Ook het
vervaardigen van stutconstructies, liftschachten,
trappen, hekwerken en machineonderdelen
behoren tot onze werkzaamheden.

Naast ons moderne machinepark
en ruime productiehal, zijn het toch
vooral onze medewerkers die
gezichtsbepalend zijn. Ze zijn
gemotiveerd en geïnteresseerd in
hun werk en zijn van A tot Z
betrokken bij een project.
Ook de kwaliteit van onze producten
wordt voor een groot deel bepaald
door ons vakkundig en ervaren
personeel. Om deze kwaliteit te
waarborgen werken wij volgens
diverse kwaliteitssystemen.

Kom langs!
Nieuwsgierig geworden? Maak een
afspraak en kom eens langs! We laten
je graag alles zien!
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