
Meld je nu aan 
en bezoek het 
RENOLIT 
Career Event.

RENOLIT
CAREER EVENT

TAKE POLE 
POSITION ON 
YOUR OWN 
CAREER!
23 oktober 2021
09:00 - 17:00 uur 
met Robert Doornbos!



WAT IS ONZE MANIER 
VAN WERKEN?

Om interessant te blijven voor de (snel) veranderende wereld 
om ons heen, vinden wij het belangrijk om flexibel te zijn. 
Zo kunnen we ons ontwikkelen in de richting van de klantwens 
en niet te vergeten, duurzaamheid.

Dit doen we door een LEAN cultuur te ontwikkelen waarin 
de mindset ‘Elke dag een beetje beter’ is. De LEAN methode 
helpt ons daarbij en we passen verschillende tools toe zoals 
5S, KATA borden, KAIZEN events en nog veel meer. Heb je een 
goed idee? Dan horen we dat graag. Zo proberen we jouw 
talent optimaal in te zetten en is er ruimte voor eigen 
inbreng. Jouw leidinggevende is er vooral om jou in dit 
proces te ondersteunen.

1 + 1 = meer dan 2. Daar gaan wij voor. Dat doen we door 
samen te werken vanuit de 7 habits filosofie van Covey. 
Dit vormt voor ons een gemeenschappelijke taal als 
het gaat over samenwerking. Door goed te weten 
welk doel we nastreven kunnen we prioriteiten 
bepalen. Daar kan je zelf heel veel in doen 
en samen kom je verder! Actief de 
samenwerking opzoeken en kunnen 
vertrouwen op elkaar. Zo willen 
we samen elke dag 
een beetje beter 
worden.

OVER ONS

Je draagt namelijk met jouw (proces)technische 
kennis bij aan de gezondheid van de wereld-
bevolking! Wij produceren folies en slangen 
welke door onze klanten worden omgezet in 
o.a. bloedzakken, infuuszakken en vele andere 
medische toepassingen zoals medicatie. 
Producten van levensbelang dus! 

Wil je alvast wat meer informatie? Kijk dan op 
renolit.com/healthcare 

NIEUWSGIERIG?

Kom naar ons Career Event op 23 oktober. 
Robert Doornbos zal het verband tussen 
techniek, innovatie en samenwerking op een 
inspirerende wijze presenteren. Verder worden 
er meer verbanden gelegd met autosport en 
onze manier van werken op het Career Event.

Dagelijks werken wij in een prachtige productie 
locatie aan het water in Enkhuizen. Sinds een 
jaar hebben we een gloednieuw gebouw en er 
is enorm veel ruimte voor de groei richting de 
toekomst. We snappen dat het vooral leuk is 
als je dit met eigen ogen kan zien. Vooral als je 
geïnteresseerd bent in (proces) techniek zal het 
een interessante dag zijn!  

Locatie: Flevolaan 1 Enkhuizen
Meer informatie? Mail of bel Serena; 
serena.pieterse@renolit.com / 06-53127198 

Het RENOLIT Career Event voldoet aan alle 
geldende maatregelen rondom COVID-19. 
Deelname is alleen mogelijk door middel van 
een coronatoegangsbewijs. Deze wordt 
gecontroleerd bij de entree.

BIJ RENOLIT KOMEN 
TECHNIEK EN 
GEZONDHEID SAMEN


