
Open Sollicitatie

Met deze vacature willen we een nieuwe collega werven, 
dit is geen oproep voor acquisitie.

een power company met spanning

 

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk wat jij levert? Ben jij netjes en accuraat? Vind je
het leuk om in kleinere teams te werken binnen een grotere organisatie? Kun jij je talenknobbel aan het
werk zetten op het moment dat de functie dit vereist? Ben jij een enthousiaste, integere collega en trakteer
jij op taart als je jarig bent?

DAN ZOEKEN WIJ JOU!
Wij hebben een groot aantal vaste medewerkers binnen de Wetac groep maar omdat wij ook een snel
groeiende internationale organisatie zijn, zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Als
verkooporganisatie hebben wij functies in de sales maar ook in alle gebieden waarmee je in de sales te
maken hebt zoals administratie en magazijn.

Natuurlijk zijn jouw opleiding en werkervaring van belang, maar minstens zo belangrijk vinden wij het dat jij
een gewaardeerde toevoeging zal zijn binnen onze teams door jouw inbreng. Technische kennis van accu’s
en batterijen is in een aantal vacatures niet meteen noodzakelijk en wordt in de beginfase van het
dienstverband wel aangeleerd.

WAT BIEDEN WIJ? 
Wij werken wekelijks van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, de vrijdag werken we
tot 15.30 uur. Dat houdt in dat wij stevig doorwerken tijdens de werkbare uren om overwerk buiten deze
uren te voorkomen. Buiten de nationale feestdagen hebben wij 29 vakantiedagen om vrij in te delen, dit
uiteraard wel in goed overleg met je naaste collega’s zodat continuïteit op de afdeling gegarandeerd is.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn altijd up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving en mochten we iets
niet beschreven hebben dan is dat reden om eens met elkaar om te tafel te gaan zitten. Een 13e maand-
salarisbetaling in december is hier ook onderdeel van.

Kortom: ook al hebben wij geen vacature open staan dan kan het nooit kwaad om je aan te melden zodat
wij jouw gegevens in file kunnen houden voor het geval dat. Jouw open sollicitatie zal dan vertrouwelijk
worden behandeld en je krijgt altijd antwoord.

Geen reden meer om niet te sollicioteren! 
Stuur je CV met motivatie naar:
Irma Leenen - irma@wetac.nl

http://wetac.nl/

