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Wij zijn De Groot Installatiegroep. Wij werken al 50 jaar samen met een verscheidenheid aan 
opdrachtgevers aan de beste elektrotechnische, werktuigbouwkundige en brandbeveiligings-
oplossingen. Wij hebben verstand van zaken en volgen installatietechnische innovaties op de 
voet. We bedenken slimme elektrotechnische, werktuigbouwkundige en brandbeveiligings-
oplossingen. De Groot Installatiegroep levert resultaat, hoe ingewikkeld de klus ook is. En we 
staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening, daar mag u ons persoonlijk op aanspreken.
Voor meer informatie www.degrootinstallatiegroep.nl 

Wat kun jij bij ons doen en zien?
Op het luxe resort Hof van Saksen te Nooitgedacht heeft De Groot Installatiegroep de werktuig-
bouwkundige en elektrotechnische installaties geleverd en geïnstalleerd t.b.v. een gigantisch 
indoor waterglijbanencomplex.
De omvang van het project is: een glijbaantoren, een skim-out ruimte, een grote technische 
kelder, een waterbuffer en vijf glijbanen. Één van de glijbanen is de grootse indoor water-
glijbaan ter wereld. Het betreft een vierpersoons bandenglijbaan die uitkomt in een trechter 
met een diameter van 19 meter.

Onze werkzaamheden aan dit project:  
het betreft een BIM project waar De Groot 
Installatiegroep vanaf de ontwerpfase 
bij betrokken is. De volledige engineering 
van de geleverde installaties is door ons 
uitgevoerd. 

Een unieke kans om de technische 
ruimtes te bekijken. Wie wil dat nu  
niet zien!

Harwig Installatietechniek is al meer dan 100 jaar expert op het gebied van technische 
installaties die toekomstproof zijn. Wij kunnen adviseren, ontwerpen, installeren en beheren 
tijdens het totale installatieproces. Of het nu gaat om verbouw, nieuwbouw of renovatie van 
kleine of juist hele complexe projecten. Van oudsher werken wij veel voor opdrachtgevers in 
de gezondheidszorg, onderwijs en overheid. Harwig heeft een dermate bedrijfsomvang, dat wij 
specifieke teams kunnen samenstellen voor verschillende branches. 

Wat kun jij bij ons doen en zien?
Jullie krijgen een presentatie omtrent 3D tekenwerk en een rondleiding door het bedrijf.
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Vriend bv is een middelgrote totaal installateur met een brede klantenkring. Ons bedrijf biedt 
optimale kwaliteit en uitstekende service en staat in de regio bekend als betrouwbaar. Vriend 
bv is een erkend branddetectiebedrijf en Borg erkend beveiligingsbedrijf. VCA** en ISO9001 
gecertificeerd voor elektra en werktuigbouwkundige installatie in retail en utiliteits projecten. 
Verder zijn we een ambitieus bedrijf en bieden we volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden, 
naast uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

Wat kun jij bij ons doen en zien?
Je bezoekt ons verbouwingsproject Lidl, Noordbargerstraat 23 te Emmen. Je ziet hier onder 
andere innovatieve technische installaties op het gebied van elektra, ventilatie, sanitair, 
verwarming en data.
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Werken & Leren bij TSH Vakopleidingen! TSH Vakopleidingen is een bedrijfsschool waar in 
samenwerking met het Drenthe College leerlingen een opleiding kunnen volgen tot elektro-
monteur niveau 2 of 3 (BBL). Tijdens je opleiding bij TSH Vakopleidingen behaal je niet alleen 
erkende vakdiploma's, maar je komt ook in dienst bij TSH. Met alles wat daarbij hoort, zoals 
een CAO-loon, verlofdagen en vakantiegeld en uitdagende klussen!
Kortom een baan & opleiding met toekomst!

Wat kun jij bij ons doen en zien?
In onze werkplaats kun je zien hoe zonnepanelen geïnstalleerd worden, maar ook hoe 
bijvoorbeeld een aarding-installatie in de badkamer werkt! Op de parkeerplaats van TSH 
vakopleidingen staat een grote truck met aanhanger waarin je onder andere een VR kunt 
beleven of zelf op een tablet een badkamer kunt ontwerpen!

	
Werken	&	Leren	bij	TSH	Vakopleidingen	

TSH	Vakopleidingen	is	een	bedrijfsschool	waar	in	
samenwerking	met	het	Drenthe	College	

leerlingen	een	opleiding	kunnen	volgen	tot	
elektromonteur	niveau	2	of	3	(BBL).	

Tijdens	je	opleiding	bij	TSH	Vakopleidingen	
behaal	je	niet	alleen	erkende	vakdiploma's,	maar	

je	komt	ook	in	dienst	bij	TSH.	Met	alles	wat	
daarbij	hoort,	zoals	een	CAO-loon,	verlofdagen	

en	vakantiegeld	en	uitdagende	klussen!	

Kortom	een	baan	&	opleiding	met	toekomst!	
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Wat	kun	jij	bij	
ons	doen	en	
zien?	
In	onze	werkplaats	kun	je	zien	hoe	
zonnepanelen	geïnstalleerd	worden,	maar	
ook	hoe	bijvoorbeeld	een	aarding-
installatie	in	de	badkamer	werkt!	
	Op	de	parkeerplaats	van	TSH	
vakopleidingen	staat	een	grote	truck	met	
aanhanger	waarin	je	ondermeer	zelf	op	
een	tablet	een	badkamer	kunt	ontwerpen!	

	

Maximaal	15	deelnemers	tegelijk.	

+	fptp	van	activiteit	of	bezoek	graag	toevoegen.	

VVoor	het	maken	van	de	carrousel	is	het	van	
belang	dat	u	aangeeft	wat	de	maximale	
groepsgrootte	is.	
W	

	

	

	

	

	

TSH Vakopleidingen
Tweede Bokslootweg 6 
Emmen

In de installatietechniek is de afgelopen vijftig jaar ontzettend veel veranderd. Loodgieters en 
gasfitters zorgden er vroeger voor dat water en gas in huis kwamen. Ook een goede afvoer 
van water vanuit het huis of vanaf het dak via dakgoot en regenpijp, was een taak van deze 
vakmensen.

Door de komst van de centrale verwarming, de extra aandacht voor het milieu, duurzaamheid 
en de steeds hogere eisen die consumenten stellen, is er veel veranderd. Vakmensen in de 
installatietechniek zijn daarom tegenwoordig van alle markten thuis. Dakdekkers, installateurs, 
verwarmings- en servicemonteurs zorgen 
ervoor dat iedereen in Nederland er droog, 
warm of juist lekker koel bij zit. Werk is er 
voldoende, want goed onderhoud is de basis.

Installatietechniek; Iets voor jou?
Ben jij op zoek naar een boeiend en 
interessant vak waarin je zowel je handen als 
je hoofd kunt gebruiken? Heb jij bovendien 
het geduld om simpele oplossingen te 
zoeken voor ingewikkelde problemen?  
Dan is de opleiding Installatietechniek 
voor jou de juiste keus! Of je nu gebouw-
installaties wilt ontwerpen, verwarmingen, 
sanitair en leidingen wilt aanleggen en 
repareren of dak- en gootconstructies wilt 
maken. Drenthe College biedt een groot 
aantal opleidingen op verschillende niveaus.
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