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De voortdurende zoektocht naar nieuwe oplossingen, nieuwe markten en nieuwe producten is iets
wat Tech-bedrijven en CONNECT :-: WAYS met elkaar verbindt.
Wij richten ons daarin op het faciliteren van groei, flexibele oplossingsrichtingen en het
werkgeverschap van de toekomst.
Onze klanten maken gebruik van onze Strategische Insourcing middels de oplossingsrichting projects.
De portefeuille aan internationale projecten neemt stormachtig toe sinds onze lancering. Op pagina 2
vind je een select overzicht van de diverse complexe machines in deze projecten, voor een overzicht
van projectlocaties verwijzen we naar onderstaande kaart en pagina 3 van deze 3-Pager.
Door onze sterke groei zoeken wij naar Mechanical- / Electrical- & Automation-Project-Engineers,
(Hands-on) International Site Supervisors en Commissioning Engineers om CONNECT :-: WAYS te
versterken. Wij bieden ook mogelijkheden voor ervaren Site- & Project Managers, Project Leiders.

Wij zoeken ambitieuze collega’s voor het ontwikkelen, programmeren, inbedrijfstellen, verlenen van
Site Supervisie, Commissioning & Troubleshooting werkzaamheden als ook het creëren van onder
andere onderstaande Special Machinery.
Hierbij ben jij een belangrijkste schakel tussen de interne afdelingen en eindgebruikers binnen
internationale productiebedrijven met servicecentra op alle continenten.

Jij houdt van mensen, technologie en je voelt de behoefte om te verbinden?
Dan verwelkomen we je graag bij CONNECT :-: WAYS.
Stel je voor: dat je jezelf niet alleen op professioneel niveau, maar zelfs meer op persoonlijk niveau
kunt ontwikkelen. Jezelf in staat kan stellen je fantasie opnieuw te gebruiken.
Of het nu een nieuw project vinden is, gitaar spelen of bijvoorbeeld een vreemde taal leren.
CONNECT :-: WAYS stimuleert je bij het kiezen van jouw beste Ways.
Deze wegen leiden je tot zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Verrijken je blik op de
wereld, laten je nieuwe omgevingen zien en laten je jezelf verkennen en doen groeien tot hoogtes
waar je niet eerder van zou verwachtten ze te bereiken.

Om je verbeelding te prikkelen zie je hieronder een aantal landen waar dat projecten van
CONNECT :-: WAYS plaats vinden. De bestemmingen van de projecten zelf zijn verspreid over
diverse locaties in deze landen.

Samengevat:
Ben jij nieuwsgierig naar de wereld en hongerig om deze te ontdekken?
Iemand die avontuurlijk is, van mensen houdt en meer wil betekenen voor zijn, haar omgeving?
Ben jij iemand die het heft in eigen handen wil nemen en zijn, haar ontwikkeling zelf wil sturen en
daar ook de vruchten van wil plukken?
Dan plannen wij graag een verkennend gesprek!
Do you feel connected?
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