Wij helpen technisch
Nederland verder!

MANI EST
Techniek is overal om ons heen. Zonder techniek is er geen innovatie en zonder
innovatie is er geen vooruitgang. VESTEN verbindt! Wij verbinden vakmensen
in de techniek. Zo helpen wij bij vooruitgang van loopbanen, vooruitgang van
opdrachtgevers en zo zorgen wij bij VESTEN dus voor vooruitgang in de techniek.

THUIS
Thuis is de plek waar je graag komt. Een plek waar je wilt blijven. Waar je je echt wilt VESTEN. Jij
bent voor ons het allerbelangrijkst en daarom willen wij dat jij je bij ons thuis voelt. Bij ons kun jij
jezelf zijn. Onze deur staat altijd open. Om gewoon binnen te waaien maar ook om te praten over
je ontwikkeling of over wat jou bezig houdt. Er is tijd voor een geintje maar boven alles kunnen we
bouwen op elkaar. We zijn 1 team en samen gaan we ervoor. We vieren successen maar we houden
ook elkaars waarden in het vizier. Want werkgeluk is er pas als de balans verder ook goed is. We
zien elkaar op je project en bij ons op kantoor én we komen regelmatig met alle collega’s bij elkaar.
Soms om gewoon gezellig bij te praten. Een andere keer weer om geïnspireerd te raken.
Zo Vesten we ons samen verder!
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ONTWIKKELING
Ontwikkeling begint bij jezelf maar doe je samen. Je maakt
fouten, je stelt vragen en zo word je elke dag een stukje beter.
Bij ons krijg je de kans om te ontdekken wat bij jou past en om
te blijven leren om zo jezelf te blijven ontwikkelen. Hierdoor blijf
je altijd bij met je vakkennis maar groei je ook op persoonlijk
vlak. Af en toe halen wij je uit je comfortzone om samen
scherp te krijgen wat jouw doelen zijn zodat jij je optimaal kunt
ontwikkelen. Zo word je elke dag een stukje meer jezelf en
kunnen we stabiel bouwen aan jouw toekomst. Samen maken
we jouw persoonlijke ontwikkelplan, zodat je focus houdt waar
je naar toe wilt groeien. En op kwartaalbijeenkomsten komen
we met de hele groep bij elkaar want ook van elkaar kunnen we
veel leren.
Bij ons kun je je een leven lang ontwikkelen in de techniek,
van monteur tot technisch directeur. En wij helpen je graag
om deze ontwikkelreis te maken.

PROJECTEN
Mooie projecten zijn projecten waar jij je vakkennis kunt laten zien en waar je nieuwe skills kunt
leren. Projecten waar je trots op kunt zijn en waarin je uitgedaagd wordt.
Samen bepalen we welk project en welke opdrachtgever bij jou past. Zoek jij diversiteit in projecten
of juist stabiliteit? Jouw persoonlijke wensen zetten we voorop. Zo zorgen we voor een project op
maat dat in lijn is met jouw ontwikkeling. Waar wil jij naar toe groeien? Bij Vesten kun je werken aan
spraakmakende en innovatieve projecten door heel Nederland of juist binnen je eigen regio. Geef
ons gerust aan waar jouw voorkeur naar uit gaat. En natuurlijk komen we langs op jouw project
zodat je ons kunt laten zien wat je doet. We horen graag jouw verhalen. En als je jouw project hebt
afgerond dan maken we samen de stap naar een mooi en passend vervolgproject.

COACHING
Bij Vesten is er veel aandacht voor je persoonlijke drijfveren. Waar loop jij echt warm voor, wat zijn
je ambities en wat is je ontwikkelbehoefte? Door met elkaar in gesprek te gaan, weten we wat jou
motiveert en wat voor jou belangrijk is. Zo leren we elkaar en leer jij jezelf steeds beter kennen.
Hierdoor groei jij in je functie maar zeker ook als mens. We sparren samen over jouw persoonlijke
ontwikkeling maar ook over de opties voor je projecten. Het kennismakingsgesprek met je
opdrachtgever bereiden we samen voor. En natuurlijk zijn we ook je klankbord tijdens je project.
Zo zorgen wij dat jij jezelf kunt Vesten on the job! En af en toe halen we je weer uit je werkbubble
om je doel weer helder te krijgen. Zit je nog op koers of moeten we bijsturen? Wat wil je leren op je
huidige project en wat zijn je lange termijn doelen?
Je kunt immers niet meer worden dan jezelf, je kunt wel meer jezelf worden!
#VestenJezelf #EngineerJezelf

vestiging Ermelo

vestiging Deventer

Middelerf 8a
3851 SP Ermelo

Gotlandstraat 10
7418 AZ Deventer

 085 029 0589
 info@vestenvaklui.nl

VESTENGROEP.NL

