WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!

GA JIJ MET ONS
DE UITDAGING AAN?
Deel jij onze passie voor techniek en duurzaamheid?
Maak samen met de Saman Groep duurzame energie
bereikbaar voor iedereen! Wij zoeken technische collega’s
die met ons verder willen groeien.
Vakkundig

advies,

werkvoorbereiding,

#wijgevenenergie
“Ik voel me thuis bij Saman. Na mijn vmbo-opleiding
elektrotechniek stroomde ik door naar mbo installatietechniek. Als ik koelmonteur ben, wil ik weer verder
groeien. Saman Groep stimuleert dit ook. In mijn werk

projectleiding,

installatiewerk, marketing en klantcontact. Samen met
een hecht team van 150 enthousiaste collega’s doen wij
alles zelf. En dat werkt! Zo zijn wij iedere klant – groot en

vind ik het klantcontact het allerleukst. Elke dag ben
ik ergens anders.”
Jeffrey Bongers, Warmtepompmonteur Saman Groep

klein – zo goed mogelijk van dienst. Of het nu gaat over
duurzame energie, constructie, elektra, installatie of service
en onderhoud.
Werken bij Saman Groep is...
... werken in een jonge, informele en innovatieve
omgeving.
... doorgroeien tot een professional in je vakgebied
met ons scholingsprogramma.
... vol plezier iedere dag een nieuwe uitdaging
beleven.
... werken bij een toonaangevend bedrijf op het
gebied van energiebesparing.

Duurzaam én comfortabel wonen, leven en werken.
Dat wil de Saman Groep voor iedereen bereikbaar
maken. Hoe we dit bereiken? Door ons met trots, passie

Laat die uitdaging maar komen!

en vol energie in te zetten. Wij willen het beste advies

Heb jij interesse in een stage, bbl-leerwerkplek of baan bij

geven en leveren altijd kwaliteit. Wij geven oplossingen

de Saman Groep?

die aansluiten op de wensen en behoeften van onze
opdrachtgevers. Al sinds 2004 leveren en installeren we

Reageer op een van onze vacatures of stuur een open

producten waarmee de samenleving over kan gaan op

sollicitatie via www.samangroep.nl/vacatures.

duurzame energie. Inmiddels leggen we met liefde voor
ons vak 50.000 zonnepanelen per jaar en nemen we graag
een adviserende rol aan.
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