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Wederom verkozen!
Topwerkgever!

Tags

Westzaan. Net als vorig jaar is onze moedermaatschappij in Duitsland, WILO SE, verkozen tot topwerkgever door het “Top Employers Institute” in de categorieën “Top Employers Deutschland 2016” en “Top Employers Ingenieure Deutschland 2016”. Uitgebreid onafhankelijk onderzoek toont aan dat WILO SE buitengewone werknemersvoorwaarden koestert en talenten ontwikkeld op alle niveaus binnen de organisatie. Het is een leider in HR en streeft er altijd naar zijn werkgeverschap te optimaliseren en haar medewerkers te ontwikkelen.

Het volledige bericht is te lezen op de website van het Top Employers Institute. 
http://www.top-employers.com/companyprofiles/DE/wilo-se/ 

Niet alleen in Duitsland doet Wilo er alles aan om het haar medewerkers naar de zin te maken. Veel van wat WILO SE haar werknemers biedt wordt ook aangeboden bij de dochterondernemingen. Ook bij Wilo Nederland zijn veel punten uit de rapportage terug te vinden, op sommige onderdelen doen we zelfs meer. Wilo Nederland is actief in de ontwikkeling van haar medewerkers, flexibele arbeidscondities, inwerkprogramma en tal van activiteiten die het welzijn van de medewerker stimuleren. 

Zoek je ook een baan in de techniek bij een topwerkgever? Ga dan direct naar onze website en bekijk onze vacatures. Staat jouw ideale functie er niet tussen, wees dan niet teleurgesteld, op korte termijn komen er meer vacatures, dus houdt deze pagina in de gaten of volg ons op de jouw favoriete sociale media.

Over WILO SE
WILO SE is een toonaangevende fabrikant van pompen en pompinstallaties voor de gebouwentechniek, water management en industrie. Het concern, waarvan de omzet afgelopen jaar meer dan 1,2 miljard euro bedroeg, heeft zijn visie sterk naar de toekomst gericht en is intensief betrokken bij innovatief onderzoek en ontwikkeling. Vanuit het hoofdkantoor in Dortmund, Duitsland transformeert Wilo zich van componentenleverancier naar systeemleverancier. De naam Wilo wordt wereldwijd gezien als synoniem voor hightech in pompindustrie. Achter het bedrijf staan wereldwijd meer dan 7.500 medewerkers in meer dan 60 dochterondernemingen. De Nederlandse vestiging van Wilo is gehuisvest in Westzaan.

Meer informatie:
Wilo Nederland B.V., Rak 18, 1551 NA, Westzaan, NL
Tel: +31 88 - 9456 000, Fax: +31 88 – 9456 199
E-Mail: info@wilo.nl, Internet: www.wilo.nl

WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263, Dortmund, DE
Tel.: +49 231 - 41020, Fax: +49 231 – 4102 7575 
E-Mail: wilo@wilo.com, Internet: www.wilo.de

Onderschrift afbeeldingen:

Top employer 2016
Wederom mag Wilo zich topwerkgever noemen.

Afbeeldingen: WILO SE, Dortmund
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De tekst en afbeeldingen kunt u ook digitaal vinden op www.wilo.nl - onder „Wilo Nederland - Actueel“

Dupliceren toegestaan of vraag om een kopie.

