We r k e n b i j L e e v e r

Voor honderden installatiebedrijven
maken wij tekeningen, berekeningen en
calculaties. Voor sanitaire-, klimaat- en
elektrotechnische installaties. Dat doen
wij al jaren. En met succes.
Maar wij willen doorgroeien. Samen met jou!
Uitbreiden doen we niet alleen in het aantal
medewerkers. Wij willen jou ook laten groeien.
Dat is goed voor jou, maar door jouw persoonlijke
ontwikkeling groeit ook ons bedrijf mee.
Jouw kennis kan toenemen door in- en externe
opleidingen, maar wij hebben ook een eigen
kenniscentrum. Deelnemen aan in- en externe
opleidingen is op vrijwillige basis. We zien er naar
uit om in een versterkt team verder te werken aan
uitdagende projecten, die bij ons in een
ongedwongen sfeer gemaakt worden.
Van starter tot ervaren kracht
Wel of geen ervaring? Bij ons kun je solliciteren!
Als ervaren kracht voer je zelfstandig de projecten
uit. Daarnaast kan leren een leven lang bij ons!
Wanneer je minder of geen ervaring hebt, dan
coachen we jou daar waar nodig en in de richting
die jij wilt groeien.

MEER KENNIS,
DE BESTE BASIS

Arbeidsvoorwaarden en opleidingen
Bij ons krijg je uitstekende arbeidsvoorwaarden
en ruime studiemogelijkheden. Zo kun je bij ons
afwijken van de standaard 5-daagse werkweek.
Bijvoorbeeld 4 dagen per week en 8 of 9 uur per
dag. Iedere Leever-medewerker mag opleidingen
volgen. Naast het volgen van externe opleidingen,
worden er bij ons ook interne opleidingen
gegeven. Nog niet volleerde medewerkers kunnen
rekenen op begeleiding van ervaren collega's.
Ook maken wij gebruik van cursussen gegeven
door leveranciers van producten of software.
Dankzij ons kenniscentrum blijf je op de hoogte
van de nieuwste normen.
Uitnodiging
Solliciteer bij ons! En laat je verrassen door de
veelzijdigheid aan werk, ons enthousiasme en de
unieke sfeer.
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