Waarom werken bij Wolter Tijdink?
Tevreden klanten
Bij Wolter Tijdink werken we met zo’n 30 collega’s om onze opdrachtgevers keer
op keer weer te verrassen met onze maatwerkproducten. We maken trappen,
bordessen, leuningen, balustrades en hekwerken van staal en van roestvrij staal.
Vaak worden onze producten weer gecombineerd met andere materialen,
waarbij je kunt denken aan hout of glas. Dit doen we met ons geavanceerde
machinepark. Omdat de producten altijd precies op maat moeten zijn, vraagt het
dat wij zeer nauwkeurig werken. Maar ook zorgt dit maatwerk voor veel
afwisseling in het werk, omdat geen product hetzelfde is. We willen steeds
bijleren en beter worden, en daar speel jij ook een grote rol in! Jouw mening telt.
En we luisteren altijd naar jou binnen onze informele cultuur. De kwaliteit die
onze klanten verwachten kunnen we alleen maar als sterk team leveren, en
daarom krijg jij bij Wolter Tijdink ook alle gelegenheid om opleidingen te volgen.
Doe je met ons mee?

Fijne werkcultuur
Met onze eigen vakbekwame mensen
maken we de mooiste producten. Wist je dat
we ook een machine hebben voor onze
extra service: driedimensionaal buigen? Dit
scheelt lasnaden en geeft ook nog eens een
veel fraaier resultaat!
We hebben een informele, open sfeer op de
werkvloer. Het is wel een beetje een
mannenbedrijf, met veel nuchterheid en
eerlijkheid naar elkaar toe. Op z’n tijd
hebben we een feestje, een borrel of een
leuk uitje en iedere vrijdag een borrel
waarbij jij natuurlijk van harte welkom bent!
Dit gecombineerd met het streven naar groei en verbetering maakt het fijn om
bij ons te werken. Ben jij benieuwd hoe het is om te werken bij Wolter Tijdink?
Grijp dan je kans en laat snel jouw contactgegevens achter!

“Ik ben blij met de afwisseling in het werk bij Wolter Tijdink!
Tevreden klanten en gezellige collega’s maken dat ik mijn werk
graag doe!”

Kansen voor jouw toekomst
Wolter Tijdink is een solide bedrijf dat voor de komende jaren nog volop de
ambitie heeft om te groeien. Met ons hele team werken we dagelijks aan
prachtige opdrachten van onze klanten. Bij ons telt iedere werknemer mee. Je
krijgt bij ons veel vertrouwen en vrijheid en we nemen jouw opmerkingen en
jouw visie zeer serieus. Zie jij mogelijkheden voor verbeteringen? Spreek ze uit!
Wij luisteren naar jou. We zijn open, eerlijk en direct en dat vragen we ook van
jou. Je krijgt van ons volop de kans om aan jouw toekomst te werken door
vakgerelateerde opleidingen te volgen en al lerend iedere dag een beetje beter
te worden. Zoek jij een mooie afwisselende baan in de metaalsector? En denk je
dat jouw inbreng past binnen Wolter Tijdink? Pak dan nu je kans en laat jouw
contactgegevens achter via één van de vacaturepagina’s of stuur ons een open
sollicitatie via info@woltertijdink.nl.

