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Sinds 1980 is Ploeg kozijnen een begrip
in de regio. Vanwege de hoogwaardige
kunststof kozijnen, maar zeker ook als
solide werkgever. Het bedrijf dat Jos van
der Ploeg ooit begon op zijn zolderkamer
is uitgegroeid tot een organisatie met
meer dan 160 medewerkers in dienst.
Wil jij ook deel uitmaken van deze hechte
Ploeg? Er zijn volop kansen!
‘We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe
medewerkers voor verschillende functies’,
vertelt Rob Opdam, HR Manager bij Ploeg
kozijnen. Rob begon zeventien jaar geleden als Administratief Medewerker bij
Ploeg kozijnen en heeft het er nog altijd
erg naar z’n zin. De roots van Ploeg kozijnen liggen in De Veen. In 2008 verhuisde
het bedrijf naar Nieuw-Vennep. Nog altijd
komen veel medewerkers uit Kaag en
Braassem, maar ook collega’s van buiten
de gemeente worden met open armen
ontvangen.

DICHTER BIJ ELKAAR
DOOR CORONA

Rob: ‘We doen het echt met z’n allen. We
willen de kwaliteit leveren die de klant
verwacht, maar daarbij staan ook onze
medewerkers bovenaan. We sturen
bewust aan op een open cultuur en langdurige arbeidsrelatie. Zo staat de deur
van de directeur altijd open en organiseren we, zodra dit weer fysiek mogelijk
is, maandelijkse bijeenkomsten om alle
collega’s betrokken te houden.
In deze bijzondere coronatijd waarin veel
collega’s thuis werken, maken we veel
gebruik van digitale middelen om met
elkaar in contact te blijven. Denk aan ons
Intranet (PloegNet) en Microsoft Teams.
De coronacrisis lijkt ons juist nóg dichter
bij elkaar te brengen. En we doen veel om
alle collega’s ﬁt en gezond te houden.
Denk daarbij aan ons Gezondheidsplan,
extra voordeel voor ﬁtnessabonnementen
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en maar liefst 31 vakantiedagen bij een
fulltime dienstverband.’
Behalve de klant zet Ploeg kozijnen dus
ook zijn eigen mensen graag centraal.
Daarnaast draait het bij de Veense organisatie om kwaliteit, servicegerichtheid en
passie voor het vak. Die kernwaarden ziet
de organisatie ook graag terug in nieuwe
collega’s. Oprichter Jos van der Ploeg:
‘Dat vind ik belangrijk, dat medewerkers
gepassioneerd zijn in wat ze doen. Of het
nu om een MT-lid, iemand van ICT of een
productie medewerker gaat.’

MOGELIJKHEID TOT
DOORGROEIEN

‘Wat we vaak horen tijdens sollicitatiegesprekken, is dat mensen de doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf aantrekkelijk vinden. In de praktijk hebben
we daar zat voorbeelden van. Collega’s
groeien door in hun eigen vakgebied, of
denken juist op een andere afdeling beter
tot hun recht te komen. Daar spelen we
bij Ploeg kozijnen graag op in. Een gelukkige medewerker is uiteindelijk ook een
blije klant.’ Als voorbeeld noemt Rob de

monteurs. ‘Nieuwe monteurs gaan in
de leer bij hun ervaren collega’s. Ben je
in opleiding? Dan ga je als 3e Monteur
mee naar de klus en leer je alles over
het monteren van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien. Je kunt vervolgens
doorgroeien naar 2e of 1e Monteur, waarbij steeds meer verantwoordelijkheden
komen kijken. Als monteur, projectleider,
inmeter, calculator, adviseur of eigenlijk
gewoon in elke functie ben je bij Ploeg
kozijnen aan het juiste adres.’

Werken bij Ploeg kozijnen
Heb jij interesse in een van de openstaande vacatures bij Ploeg kozijnen?
Kijk dan snel op bit.ly/werkenbijPloeg
of op Ploegkozijnen.nl.
We zien je sollicitatie graag tegemoet.
Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
solliciteren@ploegkozijnen.nl
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