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

IN GESPREK MET

Carlo Roubroeks
Helemaal in zijn
element bij WILVO.

WITH WILVO
YOU WIN!
ERVAAR HET ZELF!

“Think before
you make!”
- Carlo Roubroeks -

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

Carlo Roubroeks (21 lentes jong), mag zich al -bijna- vijf jaar onderdeel van WILVO noemen;
iets waar hij enorm trots op is. Binnen WILVO is hij actief als constructieplaatwerker. We
hadden een ‘gezellig’ gesprek met Carlo over zijn loopbaan binnen WILVO.
Een supermooi bedrijf
Zijn enthousiasme voor WILVO ontstond in
2017. Hij herinnert het zich als de dag van
gisteren; de reden waarom juist WILVO er
voor hem tussenuit sprong (in alle bedrijven
die hij via school had bezocht). Een rondleiding
bij WILVO vormde de start van zijn carrière.
Carlo vertelt dat hij WILVO meteen een
supermooi bedrijf vond. “Na een gemoedelijk
gesprek kreeg ik een rondleiding door de
fabriek. De werkomgeving viel me direct op;
schoon, opgeruimd en overzichtelijk. Dat zag
je -zeker een aantal jaren geleden- nog niet
bij veel andere metaalbedrijven. Ook werd
ik direct enthousiast van het machinepark.
WILVO investeert veel in hightech
machines, dat zie je dan ook direct terug op
de werkvloer. Ook dit zie je niet overal. Ik
twijfelde dan ook geen moment; voor zo’n
mooi bedrijf wilde ik maar al te graag aan de
slag!” Niet veel later begon Carlo -startend als
vakantiemedewerker- zijn carrière binnen
WILVO. Tot op de dag van vandaag is hij blij
met die keuze. Hij doorliep inmiddels de
opleiding constructiebankwerker (niveau 2)
en allround constructiebankwerker (niveau
3). Nu is hij bezig met opleiding constructie
plaatwerk technologie (niveau 4). Een mooi
voorbeeld van ‘samen succesvol’. Iets waar
WILVO vol op in zet binnen de ontwikkeling
van werknemers.
Think, Make & Organize
Think, make en organize; de drie pijlers
binnen WILVO waar alles om draait. Wat
betekenen deze drie pijlers voor Carlo?
En hoe voelt hij zich binnen een hightech,
dynamische en uitdagende werkomgeving?
“Think betekent voor mij kritisch kijken naar
de klantvraag en jezelf keer op keer de vraag
stellen of het nog beter kan. Denk hierbij aan
productoptimalisatie en productiesnelheid.
Ik vind dat we onze klanten op positieve
wijze moeten blijven verrassen. Ze moeten
onder de indruk zijn van wat we leveren.
Make is wat mij betreft voor iedereen binnen

WILVO anders. Voor mij betekent het dat
we op de werkvloer continu werken aan het
opleveren van perfecte producten én de lat
daarbij telkens weer iets hoger leggen voor
onszelf. Je kunt het ook omschrijven als:
goed nadenken, werktekeningen opvolgen
en gewoon 100% leveren!” En organize? “In
het verlengde van mijn werk zou ik zeggen:
werken volgens de vastgestelde structuren,
een georganiseerde werkplek en doen wat je
gevraagd wordt. Want als iedereen dat doet,
dan gaat er ook weinig fout.”

“Op de werkvloer continu
werken aan het opleveren
van perfecte producten. Dat
is ‘make’ binnen WILVO.”
Investeren in talent
Carlo beschrijft zijn werkomgeving als jong
en dynamisch. Er werken veel jonge mensen
bij WILVO. Dit is ook het absolute bewijs dat
WILVO vandaag investeert in werknemers
voor morgen én de toekomst van het bedrijf.”
Investeren in groei doet WILVO ook op
gebied van de nieuwste machines. Carlo
vertelt enthousiast: “Je werkt hier altijd met
de nieuwste machines, als je kijkt hoe wij
mee gaan in technologische ontwikkelingen
dan is dat echt vet! Als er een nieuwe
lasermachine komt, dan is het ook direct
de beste die er op de markt verkrijgbaar is.
Geen stilstand maar vooruitgang, dat is het
devies vandaag en morgen. WILVO blijft dat
dan ook doen, net als het opleiden van jonge
mensen. Je voelt hier als werknemer dat je
echt bijdraagt aan het succes van WILVO. De
waardering is groot.”
WITH WILVO YOU WIN
Werken bij WILVO betekent volgens Carlo
werken op hét podium waar je als lasser

gezien wilt worden. “Hier telt niets anders
dan perfectie, dat is een feit. Dat maakt dat ik
helemaal in mijn element ben hier. Dus ja, dat
is voor mij écht WITH WILVO YOU WIN!”

“Werken bij WILVO betekent
werken op hét podium waar je
als lasser gezien wilt worden.”
“We zijn een effectieve en efficiënte club die
hoogwaardige kwaliteit levert. Ik voel me
daar prettig bij, het past bij me. Zeker omdat
processen hier meest van tijd op natuurlijke
wijze verlopen. We zijn echt niet bijzonder
‘kwaliteit gestuurd’. Dat hoeft ook niet, want
het is simpelweg de koers van het bedrijf.
Dat weet je wanneer je hier begint. Noem
het ’t WILVO-DNA. Wat ook iedereen weet:
als je hier inzet en betrokkenheid toont, dan
kunnen er veel deuren op gaan. Eigenlijk
is dan alles mogelijk. Maar het komt zeker
niet aanwaaien. Bij WILVO vinden ze het
belangrijk dat je de theorie (de opleiding /
school) top doorloopt en dit vervolgens laat
zien in de praktijk. Maar als blijkt dat theorie
niet helemaal je ding is, dan denken ze ook
met je mee.”
Ondertussen heeft Carlo al veel geleerd,
maar hij geeft ook aan nog lang niet te zijn
uitgeleerd. “Het is mijn ambitie om een hele
goede lasser te worden. Ik moet echt nog veel
beter worden om dat te bereiken. Maar, ik
weet zeker dat me dit met hulp van WILVO
gaat lukken. Er worden me legio (extra)
opleidingsmogelijkheden geboden.
Zo heb ik inmiddels al twee verschillende
cursussen succesvol afgerond; TIG 2 rvs en
TIG 2 aluminium. Nu ben ik bezig met TIG
3 rvs. Kortom; ik leg de lat voor mezelf hoog
én WILVO blijft me continu uitdagen om op
Champions League niveau te presteren. Da’s
een mooie combinatie dus!”

