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THINK, MAKE &
ORGANIZE
Bij WILVO is alles
toegespitst op de pijlers
think, make & organize.

IN GESPREK MET

WITH WILVO
YOU WIN!

Maurice Zelis.
Sinds medio
2018 actief als
werkvoorbereider
binnen WILVO.

Ons
WIN-WIN-MODEL

Werken binnen een
hightech, dynamische
en uitdagende
werkomgeving
IETS VOOR JOU?

In één oogopslag
laten we je zien hoe we
samen succesvol zijn!
Bekijk het model op
werkenbijwilvo.nl

Maurice Zelis, 27 jaar, woonachtig in Eindhoven én fanatieke waterpoloër. Sinds medio
2018 actief als werkvoorbereider binnen WILVO. Met Maurice hadden we een gesprek over
zijn ‘carrière’ binnen WILVO en drive & ambitie.
De juiste drive
Een schoolcarrière en loopbaanplanning
verlopen zelden volgens een geaccordeerde
werktekening waarin alles is vastgelegd
én bovenal vooraf vast staat. De route naar
waar je uiteindelijk uit wilt komen kan er
een zijn met hobbels, gaten, stoplichten en
omleidingen. Máár uiteindelijk brengt ook
een omleiding je uiteindelijk naar de plek van
bestemming. Toch Maurice?
De ‘studie in een notendop’. Het VWO (profiel
natuur en techniek), om vanuit hier verder
te studeren aan de universiteit. Maar de ‘uni’
bleek al snel niet helemaal Maurice zijn ding
te zijn; toch te veel theorie én weinig praktijk.
Juist aan dat laatste bleek Maurice behoefte
te hebben. “Als ik het zo omschrijf klinkt
het natuurlijk wat vreemd. Natuurlijk is de
universiteit primair gericht op theorie en
is de praktijk hieraan ondergeschikt. Maar
toch moest ik het dus ervaren om erachter te
komen dat de praktijk me het meest trok.”
Maurice
koos voor een deeltijd
HBO-opleiding
Werktuigbouwkunde.
Daarnaast moest hij op zoek naar een leer/
werkbedrijf voor het andere ‘praktijkdeel’ …
“Voor mij stond direct vast dat ik bij een bedrijf
aan de slag wilde in de branche/ richting
waar ik mezelf na het succesvol doorlopen
van mijn deeltijdopleiding ook daadwerkelijk
aan de slag zag gaan. Dan dender je gewoon
lekker door in de juiste drive.”
Via een uitzendbureau werd Maurice
geïntroduceerd bij WILVO. De klik was er en
tijdens het gesprek voelde hij direct een voor
hem herkenbare drive. “Ik ben gestart als
ondersteunend werkvoorbereider en begon
letterlijk met het printen van tekeningen.
Niet zo spannend, maar nu ik er achteraf
over nadenk is dit prima geweest. Letterlijk
onderaan beginnen, het bedrijf leren
kennen en vanuit hier jezelf ontwikkelen
en bovenal meegroeien met het bedrijf.

Uiteindelijk heb ik de stap gemaakt naar de
‘echte’ werkvoorbereiding. Ik denk ook dat ze
binnen WILVO heel goed aanvoelen of je de
drive hebt om stappen te maken. Vandaag de
dag kan ik dan ook met trots zeggen dat ik de
werkvoorbereiding van de grotere projecten
verzorg.

werkt. Zomaar een voorbeeld. We maken
bij WILVO alles. Van klein tot groot en van
uiterst simpel tot aan extreem complex. Dat
maakt het werk hier ook zo uitdagend! Ik
krijg daar iedere ochtend weer enorm veel
energie van.”

”Het gaat hier niet om een

ving lopen echt vakmannen

papiertje in de vorm van een

rond.”

diploma, maar om wat je wilt
en waar je uit wilt komen.”
Think, Make & Organize
Bij WILVO is alles toegespitst op de pijlers
think, make en/of organize. Dit binnen
een hightech, dynamische en uitdagende
werkomgeving. Wat betekenen deze drie
pijlers voor Maurice? “Als het gaat om
‘think’ dan denk ik aan de wijze waarop
we met onze klanten meedenken óf het
simpelweg bedenken. We zijn dan wel geen
designbureau, maar door onze jarenlange
ervaring kunnen we klanten wel voorzien
van een perfect advies. Soms komen klanten
met een idee of product dat met de beste
wil van de wereld in de huidige vorm niet te
produceren is. Wij gooien dan al onze kennis
en ervaring in de strijd om te komen met een
alternatief dat in de praktijk vaak vele malen
slimmer en beter uitvoerbaar is dan het
originele idee. Echt resultaat van ‘think’ dus!
Want een alternatief dat sneller, eenvoudiger
en goedkoper te produceren is, wie wil dat nu
niet?”
“Make zit hem echt in onze productie en de
mensen die hier actief zijn. In onze hightech
werkomgeving lopen echt vakmannen rond.
De diversiteit aan producten die we maken
is ook echt enorm. Van een kleine beugel
tot grote binloader die volledig automatisch

“In onze hightech werkomge-

En organize? “Structuur, gemak en logica.
Allerlei processen zijn geautomatiseerd
en geoptimaliseerd. Kan een klant geen
voorraad houden, dan doe wij dat voor
hem. Op afroep leveren we dan direct
nieuwe voorraad voor de klant uit, zonder
administratieve rompslomp of vervelende
afvinklijstjes. We zijn echt en bijzonder
effectieve en efficiënte organisatie. Onze
klanten ervaren het dagelijks.”
Samen succesvol
“Ik voel me hier als een vis in het water en
voor de toekomst zie ik nog genoeg (groei)
mogelijkheden. De uitdaging in mijn huidige
functie is er continu en bovendien ben ik zelf
nog zeker niet uitgeleerd. Om het anders
te verwoorden; er is absoluut geen sprake
van ‘metaalmoeheid’. Recentelijk heb ik
bijvoorbeeld het diploma VT-2W lasinspectie
gehaald. Dit soort dingen, dat wil ik blijven
doen, liefst meer! Overigens leer ik ook nog
iedere dag van collega’s op de werkvloer.
We halen hier het beste in elkaar naar
boven. Kortom, een WIN-WIN situatie voor
iedereen!”

Wij zoeken teamspelers die
ons nóg succesvoller maken.
Vacatures voor ieder opleidingsniveau van
VMBO tot WO op werkenbijwilvo.nl

