Vind de
baan die bij
je past

Wij zijn Wiertz Personeelsdiensten
100% garantie dat het altijd goed geregeld is.

Cao voor Uitzendkrachten
Je werkt volgens de richtlijnen van de ABU CAO voor
Uitzendkrachten. Dat geeft je de zekerheid dat het altijd
goed geregeld is.
Uitstekend salaris
Jouw uurloon is afhankelijk van leeftijd, ervaring en werkzaamheden. Ook onkostenvergoedingen worden keurig
geregeld.
Je wordt wekelijks betaald
We maken het salaris wekelijks over. Onze uitbetalingen
zijn altijd op tijd.
Reserveringen en pensioen
Naast je salaris bouw je onder andere vakantiegeld en
vakantiedagen op. Als je 21 jaar of ouder bent, heb je na
26 weken ook recht op pensioen.
Een contract na 78 weken
Na 78 weken heb je recht op een dienstverband voor
bepaalde of onbepaalde tijd.
Perspectiefverklaring
Van plan een huis te kopen? Via ons kun je in aanmerking
komen voor een perspectiefverklaring.

Persoonlijke aandacht op nummer 1

Welkom bij Wiertz Personeelsdiensten! Een tijdelijke
baan of een vaste baan? Alles is mogelijk via ons. Wij
maken er werk van! Persoonlijke aandacht staat bij ons op
de eerste plaats. Wij kennen jou echt en onze samenwerking begint altijd met een goed gesprek. Wij máken tijd
voor jou!

Onderdeel van onze familie en zo
behandelen wij jou ook

Zodra je aan de slag gaat voor ons maak jij deel uit van de
grootste familie van Limburg. Wij organiseren regelmatig
familiedagen, events én een jaarlijkse kerstborrel waar jij
altijd van harte welkom bent.

Altijd in de buurt

Met 14 ﬁlialen in Limburg is er altijd wel een kantoor van
Wiertz Personeelsdiensten in de buurt als je een baan
zoekt. Heb je vragen of wil je iets bespreken?
Kom dan langs. Je bent altijd welkom!

Al meer dan twintig jaar actief in Limburg

We spreken de taal van onze omgeving én zijn al meer dan
twintig jaar actief in de provincie, met ﬁlialen tussen Venray
en Maastricht. Wij houden van Limburg!

Wil je weten waar jij in uitblinkt of waar jouw ontwikkelpunten
liggen? Of werken in een callcenter iets voor jou is
maar ook of jij een salestijger bent? Je ontdekt het met de
Talent Fit of een van de andere online testen die te vinden
zijn in de app of op onze website.

Met de Wiertzvac App heb je al onze vacatures letterlijk
in je broekzak en wordt het scoren van een leuke baan
een koud kunstje. Scroll eenvoudig door al onze vacatures,
ontvang automatisch bericht van nieuwe vacatures die
helemaal bij jouw proﬁel passen en reageer direct vanuit
de app.
De Wiertzvac App is te downloaden in de App Store en
Google Play Store.

Wiertz Personeelsdiensten maakt onderdeel uit van Wiertz
Company, een krachtig Euregionaal opererend familiebedrijf
actief in de markt van mens en werk. Met haar verschillende
labels en diensten biedt Wiertz Company maatwerkoplossingen
en een dienstverlening aan voor professionals, ﬂexkrachten en
organisaties in Limburg.

HEERLEN

HERZOGENRATH

HORST

Geleenstraat 40
6411 HS Heerlen
T. 045 5714580
E. heerlen@wiertz.com
Eurodepark 1-29
6461 KB Kerkrade
T. 045 5639230
E. herzogenrath@wiertz.com

Hoofdstraat 37A
6461 CM Kerkrade
T. 045 5670152
E. kerkrade@wiertz.com

KERKRADE

Dentgenbachweg 105
6468 PG Kerkrade
T. 045-8200914
E. gaia@wiertz.com

KERKRADE
Parkstad Limburg
Stadion

LANDGRAAF

Avenue Ceramique 14
6221 KV Maastricht
T. 043 3510086
E. maastricht@wiertz.com

ROERMOND

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
T. 0475 311347
E. roermond@wiertz.com

raat 12
5961 PX Horst
T. 077 8200993
E. horst@wiertz.com

KERKRADE

GaiaZOO

MAASTRICHT

Roda J.C. Ring 1
6466 NH Kerkrade
T. 045 5639808
E. pls@wiertz.com
Hoofdstraat 97
6372 CR Landgraaf
T. 045 5311135
E. landgraaf@wiertz.com

www.wiertz.com

SITTARD

STEIN

Brugstraat 13
6131 AC S rd
T. 046 4529450
rd@wiertz.com
Business Park Stein 108
6181 MA Elsloo
T. 046 8200391
E. stein@wiertz.com

VENLO

Prinsessesingel 26
5911 HT Venlo
T. 077 3525173
E. venlo@wiertz.com

VENRAY

Hofstraat 7
5801 BJ Venray
T. 0478 516747
E. venray@wiertz.com

WEERT

Copernicusstraat 11D
6003 DE Weert
T. 0495 452970
E. weert@wiertz.com

