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Door de aandacht voor innovatie, de aanwezigheid van vele 
wetenschappelijke onder zoeks instituten en de open markten 
scoort Nederland hoog als kenniseconomie. Met de titels 
‘slimste vierkante kilometer van Europa’ en ‘de meeste patent
aanvragen per hoofd van de bevolking’ op zak wordt het succes 
van ‘Brainport Eindhoven’ goed gevolgd door vele andere 
technische regio’s in Nederland. Steeds meer innovaties 
groeien uit tot wereldwijd succes! Deze ontwikkelingen 
vragen om talent met passie voor techniek. Ben jij de engineer 
die het verschil weet te maken bij onze opdrachtgevers?  
YER Technology biedt je de kans om aan de slag te gaan bij 
toon aan gevende en innovatieve organisaties. Je komt in dienst 
van YER en gaat aan de slag bij onze opdrachtgevers. Naast 
een aansprekend pakket aan arbeidsvoorwaarden bieden we:  

Uitdagende vacatures 
In de afgelopen jaren hebben we een stevige positie 
verworven in de tech nische sector en een groot net

werk opgebouwd in diverse disciplines zoals hightech, automotive, 
marine, oil & gas en manufacturing. Door onze gestruc tureerde en 
persoonlijke aanpak zijn we erin geslaagd om langlopende samen
werkingen aan te gaan met onze opdrachtgevers. Daarnaast mogen 
we ons preferred supplier noemen van een aantal gerenommeerde 
multinationals en toeleveranciers. Zo hebben wij een ruim aanbod 
van opdrachten door heel Nederland en is er altijd een uitdaging 
die aansluit bij jouw ambities. 

Intensieve persoonlijke begeleiding
Onze consultants nemen de tijd om je beter te leren 
kennen. Zo maken we tijdens de eerste kennis

making een uitgebreide inventarisatie van jouw persoonlijke 
wensen. Door deze uitgangspunten goed te laten aansluiten op  
jouw toekomstige projecten, kom jij beter tot je recht en blijven 
onze opdracht gevers tevreden klanten. We onderscheiden ons 
door een persoonlijke werkwijze. Je kunt altijd bij ons terecht; ook 
’s avonds en in het weekend staan we voor je klaar!   

Professionele carrièrecoaching 
We bieden jou grondig en waardevol advies, zodat jij 
kunt excelleren. Onze consultants hebben gemiddeld 

meer dan vijf jaar ervaring binnen de arbeids bemiddeling en/of 
uitgebreide kennis van de werkzaamheden en ontwikkelingen 
binnen jouw specialisme. Wij zijn daarmee een sparringpartner 
op niveau en geven jouw carrière de juiste impuls. Niet alleen 
onze consultants staan je bij in je loopbaan. Je krijgt de kans om 
deel te nemen aan een persoonlijk coachingtraject onder leiding 
van een professionele carrièrecoach.

Volop ruimte voor ontwikkeling
Ben jij ambitieus en streef je ernaar het beste uit jezelf 
te halen? We bieden jou de ruimte voor persoonlijke 

groei! In het coachingtraject geef je vorm aan jouw persoonlijke 
ontwikkeling en verbeter je jouw competenties. Onze coach 
inven tariseert welke stappen je wilt maken en op basis hiervan 
worden specifieke doelen vastgesteld. Zo bestaat de mogelijkheid 
om vakgerichte trainingen of een compleet opleidingstraject te 
volgen. Samen halen we het maximale uit je carrière. 

Inspirerende netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren we inspirerende master
classes. Experts uit het vakgebied delen hun kennis 

over actuele ontwikkelingen en interessante thema’s binnen het 
brede werkveld van techniek. Deze bijeenkomsten worden goed 
bezocht door je collega’s van YER en zijn een groot succes op 
het gebied van kennisverrijking, netwerken en collegialiteit!

Wil je in contact komen met YER Technology?  
Maak een afspraak met een consultant bij jou in de regio, laat je 
CV achter of solliciteer op één van onze actuele of doorlopende 
vacatures op yer.nl/technology


