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Ervaar de job van je leven op de
Schot Groep banenmarkt!
24 september 2022 - 10.00 tot 14.00 uur
Smaragdweg 3 - Alkmaar
Meld je aan voor diverse demonstraties om het werk in de praktijk te ervaren:

• Bedien zelf een elektrische hijskraan
• Maak een testrit in een vrachtwagen
• Bedien zelf een professionele beveiligingscamera
Bekijk de overige activiteiten en het overzicht van de vacatures op:

www.schotbanenmarkt.nl

Op de banenmarkt tonen de volgende bedrijven hun (elektrisch) materieel:
VERHUUR VAN EMISSIELOOS MATERIEEL
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Op deze banenmarkt presenteren diverse divisies van de
SCHOT GROEP hun bedrijf en materieel van 10.00 tot 14.00 uur
op het parkeerterrein aan de Smaragdweg 3 in Alkmaar.
Op de banenmarkt zijn diverse
demonstraties waaraan je zelf kunt
deelnemen om het werk in de
praktijk te ervaren. Om bijvoorbeeld
een elektrische hijskraan te
bedienen, een testrit te maken
met een vrachtwagen of een
professionele beveiligingscamera te
bedienen, kun je jezelf aanmelden op
www.schot-groep.nl/banenmarkt.
Op de website staat verder alle
relevante informatie over de activiteiten en de openstaande vacatures.

Uiteraard is er een foodtruck aanwezig voor een hapje en een drankje.
Zoek je een leuke job, kom dan langs
op de Schot banenmarkt en neem
alvast je CV mee!
Je kunt bijvoorbeeld direct aan
de slag als chauffeur, machinist,
monteur, planner, uitvoerder, projectleider, ict-er, werkvoorbereider,
ecoloog, calculator, cameratoezichthouder, warehouse medewerker,
grondwerker, straatmaker of adm.
medewerker.

Tijdens deze banenmarkt showen
de deelnemende bedrijven o.a.
hun trucks, hijskranen, bakwagens,
heftrucks en andere speciale
voertuigen. Op het terrein kun je
onze aanwezige collega’s vragen
stellen over de verschillende
werkzaamheden binnen de divisies
van de Schot Groep. Daarnaast staat
er een bakwagen van Hoekstra
Rijopleidingen om een testrit te
maken. Uniek is ook de kantelauto,
waarmee een aanrijding over de kop
wordt gesimuleerd en hoe je daar
weer veilig uitkomt.

Behalve bedrijven zijn er ook
opleidingsbedrijven en -instituten
aanwezig. Zij praten bezoekers graag
bij over de carrière mogelijkheden en
de aangeboden opleidingen.
Binnen alle divisies van de Schot
Groep is er veel aandacht voor het
milieu en de maatschappij.
Op veel vlakken wordt geïnvesteerd
in nieuwe innovatieve projecten,
die leiden tot verduurzaming en
energiebesparing om daarmee
onze bijdrage te leveren aan de
energietransitie.

Kijk voor alle actuele vacatures op: www.schotbanenmarkt.nl

