SPANNING IN DE KLAS?
DAT MAG!
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Bouw mee
aan een
veilige
toekomst
Middenspanning
Deba, SGC-SwitchGear Company en Mevoco zijn samen al meer
dan 35 jaar specialist in middenspanning. Deba is als installateur van
middenspanningscabines, markleider in België. Zusteronderneming SGC levert
internationaal cellen voor middenspanningsborden. De onderdelen van die
borden worden geproduceerd door partner Mevoco.
Door deze verticale integratie kunnen we de kwaliteit van onze producten steeds
garanderen. Onze 3 bedrijven delen dezelfde passie voor betere en veiligere
producten.

 Techniek
 Middenspanning
 Elektriciteit
 Veiligheid
 Kwaliteit

Moorstraat 24,
9850 Nevele
0473/11.78.34
jobs@het-veer.be

www.deba.biz

www.mevoco.be

www.switchgearcompany.eu

“SHARING IS CARING”
Onze passie voor elektriciteit en techniek delen we
graag met anderen

: Klik hier en bekijk “Op schoolbezoek bij Deba in Nevele”.
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Daarnaast bieden we een waaier van mogelijkheden aan om leerlingen en
studenten beroepservaring te laten opdoen binnen onze structuren. Gezien
het hoogtechnologisch karakter van onze sector ijveren wij voor goed begeleide
stages. We verwelkomen hierbij graag leerlingen uit het secundair onderwijs en
studenten van het hoger onderwijs. Ook stellen we onze productieafdelingen ter
beschikking voor “on-the-job opleidingen” en leercontracttrajecten. Tijdens
al onze opleidingen focussen we op de aspecten van veiligheid en kwaliteit. Zo
bieden we een totaalpakket op maat aan.
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We staan steeds paraat voor scholen die interesse tonen in een bedrijfsbezoek
binnen één van onze productieplaatsen. We tonen er een blik achter de
schermen van een hoogtechnologische sector. Bovendien beschikken we over
een uniek museum dat een mooi overzicht brengt van 75 jaar middenspannning
in België. Tijdens dit 3 uur durend bezoek kunnen de leerlingen en studenten de
theorie aan de praktijk toetsen.
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Interesse?
Neem dan contact
op met Sofie Strackx
van Het Veer, onze
overkoepelende
holding.

Bezoek
ook onze
jobsite

jobs.middenspanning.be

Komt u graag eens met uw klas langs?
Neem dan snel contact met ons op. Samen kunnen we nagaan hoe onze groep
van bedrijven een toegevoegde waarde kan leveren aan het opleidinstraject
van uw leerlingen en studenten.

www.deba.biz

www.mevoco.be
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