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Werken bij RECO is als werken in 
een hechte familie, waarin je gezien 
en gewaardeerd wordt. Waarin je 
kan zeggen wat je vindt en er naar je 
wordt geluisterd. Een cultuur waarin 
je wordt vrijgelaten. Waarin je kunt 
doen wat jou gelukkig maakt. Ook als 
dat over de tijd verandert. Een cultuur 
waarin je je kunt blijven ontwikkelen en 
doorgroeien in functie. Als je dat wil. 
Want als jij goed bent voor RECO is 
RECO goed voor jou!

Contact
  071 - 341 81 43

  werkenbij@reco.eu

  werkenbij.reco.eu

   Hoogewaard 187 

2396 AP  

Koudekerk aan den Rijn

Opleidingen

Erkend Leerbedrijf

  Samenwerkingsorganisatie
  Beroepsonderwijs
  Bedrijfsleven (SBB)

Kernwaarden

Ervaring

1953 - 2022

Werkgever 
Wij zijn werkgever van inmiddels meer dan 250 collega’s in 
Nederland waarvan er veel al tientallen jaren bij ons zijn.

Opleider van Technisch personeel 
Tientallen collega’s hebben we opgeleid of omgeschoold tot 
Elektromonteur, Werkvoorbereider, Liftbouwer, Projectleider, 
Storingsmonteur en andere (technische) functies.

Betrokken Vrij Ontwikkelen Gezellig

Veel leuke borrels
en evenementen

De mogelijkheid  
op tijd thuis te zijn

Informele 
werksfeer

Werk/plezier balans

BEKIJK DE VACATURES OP WERKENBIJ.RECO.EU

https://werkenbij.reco.eu/nl/


Hey, hallo!

Deze brief schrijf ik naar aanleiding van mijn interesse in de functie van werkgever. Meer dan 65 
jaar ervaring heeft mij op deze functie voorbereid. In deze tijd heb ik geleerd wat het belangrijkste 
is voor jouw werkgeluk. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat onze familiecultuur goed bij je past:  

 Betrokken:  je wordt gezien, gehoord en gewaardeerd als persoon.

 Vrij:   wij hebben vertrouwen in je, dus kijken niet op je vingers mee.

 Ontwikkelen:  met of zonder technische ervaring, bij RECO kan je worden wie je wilt zijn.

 Gezellig:  samenwerken, samen lachen!

Deze 4 kernwaarden zorgen ervoor dat jij het bij RECO jaren naar je zin zult hebben. Het liefst maak ik 
persoonlijk kennis met je tijdens een belletje of een kop koffie op ons net verbouwde kantoor in Koudekerk 
aan den Rijn. Ik hoor graag of je interesse hebt en het enthousiasme wederzijds is.

Bedankt voor het in overweging nemen van mijn sollicitatie. Het ijs is gebroken. Nu is de keuze om 
contact op te nemen helemaal aan jou.

Vriendelijke groet,

RECO – uw partner in materieel

DEZE COLLEGA’S MAKEN GRAAG KENNIS MET JOU!

MOTIVATIEBRIEF
OPEN SOLLICITATIE NAAR DE FUNCTIE VAN WERKGEVER


