
“een hecht team, wat iets  
voor elkaar over heeft..”
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Uw allround installateur
van ontwerp tot installatie

Werken bij ERDO



Wie zijn wij en wat is onze missie

ERDO is een succesvol Elektrotechnisch 
installatiebedrijf uit Woerden. 

Onze missie; een gezonde organisatie  met 
vakmensen wat gaat voor kwaliteit, fl exibiliteit, 
betrouwbaarheid en goede samenwerking met 
onze klanten en alle betrokkenen.

Inmiddels hebben we een goede orderportefeuille 
opgebouwd en kunnen jouw energie goed 
gebruiken. 

Onze Projecten

Jij gaat je inzetten voor ons en wij gaan ons 
inzetten voor jou. Je gaat werken aan 
uiteenlopende opdrachten. Geen dag is hetzelfde. 

Wij draaien volop mooie projecten op het gebied 
van complexe domotica, verlichting, data- en 
telecomnetwerken, beveiliging en duurzame 
elektrotechnische oplossingen binnen de retail, 
luxe villabouw, utiliteit en bijvoorbeeld hotels. 

“ik kijk met trots terug 

op mijn projecten..”



Stages en Leertrajecten 

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame stage?
Of een werk-leerplek voor je BBL of BOL 
opleiding niveau 1 t/m 4? 

ERDO is een erkend leerbedrijf die constant bezig 
is met de nieuwste ontwikkelingen in de markt!
Je werkt samen met verschillende collega’s, 
waar je ervaring op kan doen en je kennis en 
vaardigheden zelf kan toepassen.

Wij zorgen voor de juiste begeleiding die 
aansluiten op je opleiding, een leuke werksfeer en 
is er een vast aanspreekpunt waar je terecht kunt 
voor al je vragen of studieopdrachten. 

Veiligheid, gereedschappen en vervoer 

Veilig werken is in ons vak van groot belang.
Bij indiensttreding ontvang je van ons een koff er 
met alle veiligheidsbenodigdheden, die je tijdens 
je werk nodig hebt.

Ook ontvang je van ons alle benodigde 
gereedschappen. 

Alle monteurs  krijgen een bedrijfsbus met 
tankpas in bruikleen en een zakelijke telefoon.
Zo rij je zelfstandig naar je projecten en zijn er 
korten lijnen in de communicatie.

“veilig werken is bij ons een must!”



Doorgroeimogelijkheden
en goede beloningen!

Wil je doorgroeien, dan kan dat! We starten met 
een contract voor bepaalde tijd en een contract 
voor onbepaalde tijd is zeker bespreekbaar. 

ERDO is aangesloten bij de cao Metaal en 
Techniek met een goede pensioenregeling. 
O.b.v. een 40-urige werkweek ontvangt elke 
werknemer 25 vakantiedagen en 13 ADV. 
Je salaris komt overeen met je inzet en 
verantwoordelijkheden, groei jij, dan groeit 
het salaris met je mee.

Leuke werksfeer, bedrijfsfeestjes
en teambuilding uitjes

We werken samen als een team aan projecten en 
voor klanten waar we trots op zijn. Regelmatig 
hebben we bedrijfsuitjes, dit vinden wij zeer 
belangrijk voor de goede werksfeer en 
collegialiteit onderling.

Onze uitjes variëren van BBQ-tjes, boottochten, 
actieve teambuildings activiteiten, gezellige 
etentjes en nog veel meer!

We lunchen elke dag samen en op vrijdagmiddag 
hebben we een gezellige weekafsluiting in onze 
eigen interne ‘kroeg’. 

Ben jij er binnenkort ook bij?

“elke vrijdagmiddag even 

ontladen in onze eigen kroeg..”


