
ITBB Group

•  ITBB voordeel door de combinatie van 200 vakspecialisten
•  ITBB de totaalinstallateur centraal in de regio
•  ITBB ontwerp, uitvoering en beheer
•  ITBB solvabiliteitsratio 2017 ITBB Group bv 54%
•  ITBB veelzijdig in projecten en sectoren
•  ITBB 24/7 bereikbaar
•  ITBB innovatief, modern en sportief
•  ITBB gevestigd in Heerenveen en Groningen
•  ITBB binnenkort ook in Zwolle
 

Professionele visie

ITBB is een allround technische dienstverlener met een breed spectrum 

aan diensten, innovatieve concepten en integrale oplossingen voor de 

sectoren utiliteit, industrie, overheid, zorg, onderwijs en woningbouw. 

Binnen onze organisatie verenigen wij betrokkenheid, intelligentie en 

vakkennis. De basis van onze klant- en oplossingsgerichte mentaliteit. 

ITBB onderscheidt zich door verder te kijken dan techniek. Door te 

focussen op de optimalisering van werkprocessen, het ontwikkelen 

van synergievoordelen en daarmee aan opdrachtgevers een extra 

toegevoegde waarde te bieden.

De ambitie is om in onze nieuwe vestiging ITBB Zwolle te 
starten met de uitbreiding van onze business units Installatie-
techniek Woningbouw W en Installatietechniek Woningbouw E.   
Afhankelijk van de intake zal ITBB ook haar andere activiteiten 
in Zwolle verder gaan uitbreiden. Daarom biedt ITBB ruimte voor 

alle functies binnen onze scope!

Installatietechniek Woningbouw W en
Installatietechniek Woningbouw E

• Monteur(s)
• Leidinggevend monteur(s)
• Chef monteur(s)
• Uitvoerder(s)
• Werkvoorbereider(s)
• Tekenaar(s)
• BIM engineer(s)
• Projectleider(s)
• Projectleider/planner
• Bedrijfsleider  

Sollicitatie kunt u richten aan:
Corporate recruitment Spronk Bemiddeling & Advies
p.a. Postbus 455, 8440 AL Heerenveen 
of via www.itbb.nl/vacatures/
 

Om onze klanten nog efficiënter te kunnen bedienen 

in midden Nederland zoekt ITBB nieuwe collega’s voor 

de start van ITBB Zwolle. Collega’s die het verschil 

maken en die zich een Topper in Techniek voelen! ITBB 

kenmerkt zich door de een professionele, nuchtere kijk 

op zaken en een persoonlijke en directe manier van 

communiceren. 

ITBB is groot geworden door haar bedrijfsfilosofie 

van “De betrokkenheid van de kleine onderneming 

te combineren  met de professionele aanpak van een 

grote onderneming”. Dit doen we door te werken met 

business units van 10 tot 50 medewerkers. Al onze 

business units worden centraal gefaciliteerd door 

onze vakkundige backoffice. Hierdoor creëren we 

zelfstandige compacte gespecialiseerde teams met 

korte lijnen tussen klant, kantoor en de uitvoering.  

Samenwerken aan succes …

www.itbb.nl

ITBB start 
vestiging
Zwolle

Ook voor onze overige afdelingen en activiteiten zijn wij altijd op 

zoek naar Toppers in Techniek! Zie www.itbb.nl/vacatures/

Toppers in techniek

https://www.itbb.nl/vacatures/leidinggevend-monteurs-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/monteurs-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/chefmonteur-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/uitvoerders-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/werkvoorbereider-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/tekenaars-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/bim-engineer-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/projectleiders-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/projectleiderplanner-installatietechniek-woningbouw/
https://www.itbb.nl/vacatures/bedrijfsleidermanager-installatietechnieken/



