FIJNE WERKSFEER BIJ VOEDINGSBEDRIJF NOLIKO IN BREE

Van links naar rechts: Stef Schuermans, Jos Bartels, HR Officer Edith Reyskens, Ali Ciçek en Joris Caymax.

Technische profielen
groeien samen met Noliko
50 jaar geleden startte voedingsbedrijf Noliko in Bree. De strategisch
gekozen locatie biedt vandaag nog steeds uitbreidingsmogelijkheden.
Daarom zijn extra allround technische medewerkers ook nu van harte
welkom, om de ploeg van 62 technici in de 3 fabrieken te versterken.
Ali Ciçek (29)
Storingstechnieker

“Noliko heeft oog voor jouw
talent en ambitie”
“In 2013 koos ik voor Noliko voor de werkzekerheid. Ik kwam van een kleine zelfstandige die overkop ging en dat wou ik
geen tweede keer meemaken. Ik vroeg me
wel af of ik in een groot bedrijf niet gewoon
een nummer zou zijn, maar dat is dus niet
het geval. Integendeel. Er hangt hier een
familiale sfeer. En wat ik sterk apprecieer:
je wordt gestimuleerd, je krijgt bijscholingen aangeboden. Noliko heeft oog voor
talenten en ambities. Je krijgt kansen om
je te ontplooien in de richting die je zelf
verkiest. Natuurlijk heb je allround technische kennis nodig, maar zelf gaf ik aan
graag de elektrische richting uit te diepen
en die vraag wordt gehoord. Dat is fijn.”

Jos Bartels (65) Met
pensioen en nog actief
als storingstechnieker

“Ondanks mijn pensioenleeftijd
wil ik mee blijven groeien”
“Ik startte in 1978 bij Noliko als storingstechieker, groeide door naar ploegbaas en
was zelf vragende partij om na mijn pen-

sioen als storingstechnieker aan boord te
mogen blijven. Ik vind het hier te fijn om
nu al los te laten. Ik leer nog elke dag bij,
heb een uitstekend contact met de mensen en het respect dat ik hier krijg, is groot.
Doorheen de jaren ben ik gewoon gehecht
geraakt aan Noliko. Ik heb het bedrijf zien
evolueren van een huis-, tuin- en keukentechniek naar superprofessionele fabriekstechniek. Ik ben in het bedrijf gegroeid,
méé gegroeid en ik wil nog een tijdje mee
blijven groeien. Mijn kennis draag ik op de
werkvloer met plezier over aan de jonge
garde. En daar heb ik dan weer veel voldoening van. Op een dag zal ik echt wel
zeggen ‘ik ga met pensioen’, maar die dag
is volgens mij nog heel ver weg.”

Stef Schuermans
(49)Teamleader storingsdienst

“Hier maken ze geen valse
beloftes”
“Ik maak graag weloverwogen keuzes. Zo
koos ik 7 jaar geleden bewust om in een
nachtploeg te werken - voordelig voor de
kinderopvang en extra vrije tijd - èn koos ik
bewust voor Noliko. Het is een bedrijf met
uitstraling en dat is geen verpakte lucht.
Noliko realiseert ook echt wat het belooft.
De dingen zijn uitstekend geregeld en ik

groeide tijdens de jaren door van operator
naar onderhoudstechnieker en zo naar
teamleader. Tijdens dit traject heb ik veel
bijgeleerd. Mijn taak bestaat er in om de
ploeg te sturen en te helpen. Ik zie collega’s
groeien en doorgroeien. Dat vind ik één
van de fijne aspecten van mijn job.”

Joris Caymax (22)
Storingstechnieker sinds
23/11/2015

“Wat je hier leert, kan je op
school niet leren”
“Mijn ouders hebben een landbouwbedrijf
en leveren schorseneren aan Noliko. Toen
ik hoorde dat hier een stageplaats was, heb
ik toegehapt. Mijn stage sloot perfect aan
bij mijn opleiding elektromechanica. Kort
nadien vernam ik dat Noliko interesse in
me had en die interesse was wederzijds. Ik
ben hier dus sinds kort ècht aan de slag en
mijn eerste weken verliepen super. Ik werd
voorgesteld aan alle collega’s, kreeg een uitgebreide rondleiding en ik loop nu elke dag
met een andere collega mee om me zo snel
mogelijk in te werken. Boeiende ervaring,
want zoveel machines… Dat kan je nooit
leren op school. Dat krijg je alleen op de
werkvloer onder de knie. Vooral dat de job
zo hands-on is, vind ik leuk. Een probleem
moet onmiddellijk opgelost worden. Ik denk
niet dat ik me een seconde zal vervelen.”
Op www.werkenbijnoliko.be lees je
nog meer getuigenissen en vind je de
openstaande vacatures.
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