Wil je de zekerheid van een vaste baan en toch afwisselende opdrachten?
Wil je klanten écht verder helpen en ook jezelf blijven ontwikkelen?
Wil je deel uitmaken van een inspirerend team?
Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie?
Dan pas jij bij Meeesters in IT!
Werken bij Meeesters in IT
Minimale regels, maximale vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Daar houden we van bij
Meeesters in IT. We gaan voor eenvoud: alles wat je nodig hebt, is goed geregeld en je krijgt
wat je verdient. Dat zie je terug in je arbeidsvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op een
percentage van je omzet. Hoe dat geregeld is vertellen we je graag in een persoonlijk
gesprek, maar ga er maar vanuit dat dit meer dan prima is!
Je basispakket:
• een vast salaris, passend bij jouw ervaring en expertise;
• 8% vakantietoelage;
• een pensioenregeling;
• een gsm met abonnement;
• een mobiliteitsbudget, dat je kunt gebruiken voor een leaseauto, elektrische (vouw)fiets of
openbaar vervoer, een combinatie kan natuurlijk ook;
• minimaal 24 verlofdagen, afhankelijk van wat voor jou de goede balans is tussen werk en
privé;
• een variabele beloning (de uitleg hierover doen we in datzelfde persoonlijke gesprek).
Persoonlijk ontwikkelbudget
Bovenop het basispakket krijg je een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit is een percentage van
je jaaromzet. Hiermee kun je je kennis en expertise op peil houden. Met cursussen en
trainingen - en dat kan ook een seminar bij Microsoft in de VS zijn. Of door bijvoorbeeld
samen met collega’s techsessies te organiseren. Of schaf je liever een laptop aan voor je
ontwikkeling? Ook prima! Met je ontwikkelbudget investeer je vooral ook in jezelf. We
willen dat jij je talenten ontwikkelt, zodat je kunt blijven doen wat je leuk vindt. Ook als je in
de toekomst ergens anders carrière gaat maken. Je kunt je ontwikkelbudget dus heel ruim
inzetten. Er is maar één voorwaarde: gedurende de periode die je bij ons werkt zijn we van
toegevoegde waarde voor elkaar!

