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Bij ERCO zoeken we de bekwaamste mensen voor de armaturenindustrie, mensen die trots zijn op hun
werk en die mensen in hun omgeving inspireren om het beste uit henzelf te halen. Heeft u dat speciale
om een sleutelfiguur in ons getalenteerde team te zijn? Dan willen wij graag kennis met u maken.
Ondernemingscultuur
ERCO heeft een ontwikkelde bedrijfscultuur die niet alleen de huisstijl, maar ook het gedrag van de
onderneming en zijn medewerkers omvat. Wij hechten waarde aan openheid, transparantie,
doelgerichtheid, leiderschap, creativiteit, innovatie en de permanente, verdere ontwikkeling van de
vaardigheden in onderlinge uitwisseling.
ERCO, een modern en duurzaam geleid familiebedrijf, staat te boek als specialist voor lichttechnische
soft- en hardware in de architectuurbelichting. ERCO vervolgt het hoofddoel van het
technologieleiderschap om daardoor de economische en intellectuele zelfstandigheid te waarborgen.
Arbeidswereld

Efficiënte en gemotiveerde medewerkers in alle functies en op alle hiërarchische niveaus zijn voor de onderneming een
onontbeerlijke factor voor succes. Zonder vooroordelen, op respectvolle en doelgerichte wijze met elkaar omgaan is vast
verankerd in onze waarden.

ERCO ziet het als taak van de onderneming om zijn medewerkers een arbeidsomgeving aan te

ERCO ontving in 2016 de beide certificaten "Uitstekend opleidingsbedrijf" en "Familievriendelijke onderneming" die werden
toegekend aan ondernemingen in de regio Zuidwestfalen. Ook in 2017 ontving ERCO de beide Kununu-keurmerken. Kununu is het
grootste platform voor de beoordeling van werkgevers in Duitsland en Europa.

bieden die de prestaties en de persoonlijke ontplooiing stimuleert. Daarbij behoren voor ons de
volgende punten:
- Wij bieden als middelgroot bedrijf een buitengewoon breed spectrum
aan verschillende taken en instapmogelijkheden.
- Problemen worden beschouwd als uitdaging die wij telkens weer opnieuw aangaan.
- Wij denken en werken procesgericht. De volledige onderneming is georganiseerd op basis van zijn
centrale toegevoegde waardenprocessen.
- Wij bieden onze medewerkers arbeidsperspectieven op lange termijn.
- Wij meten het succes aan de hand van gestelde doelen.
- Wij richten ons op de behoeften van onze klanten.
- Doorlopende verbetering hoort tot ons dagelijks leven: wij streven naar perfectie en zien ons zowel als
lerende als ook als lerende organisatie.
- Onze structuren maken een grote mate aan eigen verantwoordelijkheid mogelijk en stimuleren deze.
- De heldere, zakelijke huisstijl vormt een substantieel onderdeel van de arbeidswereld bij ERCO en
doordrenkt alle structuren van de onderneming.

Milieu en duurzaamheid
ERCO handelt op verantwoordelijk wijze in de omgang met ressources, zoals
grondstoffen en energie - in de richting van onze klanten, medewerkers en het milieu. Dit komt tot
uitdrukking op verschillende activiteitenterreinen: van de producten naar de productie tot aan de
architectuur van de onderneming.
Onze producten zijn duurzaam, milieuvriendelijk en hebben een gering stroomverbruik. Ze worden
zoveel mogelijk met behoud van ressources geproduceerd. Aspecten als daglichtarchitectuur, integratie
van zonne-installaties en van groen voorziene daken, alsmede een landschapsvormgeving van het
bedrijfsterrein die dicht in de buurt van de natuur komt, tonen een duurzame opvatting van
architectuur.
Werk en vrije tijd
Wij erkennen dat alle medewerkers van ERCO - ongeacht leeftijd, positie en levenssituatie - naar een
evenwichtige Work-Life-Balance streven.
Om de behoeften van beroepsleven, vrije tijd en gezin op succesvolle wijze te kunnen verenigen hebben
wij moderne structuren en mogelijkheden gecreëerd: bijvoorbeeld een reeds jaren beproefd, flexibel
werktijdmodel voor alle gebieden van de onderneming. Het gezondheidsmanagement van het bedrijf
helpt de medewerkers om fit te blijven of te worden: met uitgebalanceerde voeding in de
aantrekkelijke bedrijfskantine, met bedrijfssportaanbiedingen
en talloze maatregelen voor advies en gezondheidspreventie met verschillende samenwerkingspartners.
Producten en projecten

Het product "Licht" en de met ERCO uitgeruste projecten voor lichtarchitectuur wereldwijd dragen op beslissende wijze bij aan
het profiel en imago van de onderneming. Niet voor niets omschrijft ERCO zich graag als "Lichtfabriek". De passie voor licht en
voor de wereld van de architectuur is terug te vinden in de hele onderneming.

Op het terrein van de architectuurbelichting bepalen onze innovatieve lichtwerktuigen de norm. ERCO
is innovatief in zijn processen en arbeidsprocessen - zowel in de productontwikkeling als in de op
samenwerking gerichte bediening van de klanten. Niet op de laatste plaats de concentratie van
ontwikkeling, productie en communicatie op één locatie maakt de hoge kwaliteit van de
lichttechnische soft- en hardware van ERCO mogelijk: "Made in Germany" definieert hier de claim voor
prestaties en betrouwbaarheid. Pas de creativiteit, het innovatief vermogen en de passie van de
medewerkers maakt het mogelijk om deze claim met leven te vervullen en ten slotte in de projecten van
onze klanten om te zetten. Op die wijze ontstaan in nauwe samenwerking van de lichtadviseurs van
ERCO met de planningsteams en opdrachtgevers individueel, op maat gemaakte lichtconcepten.
Mondiaal
De mondiale netwerkstructuur van de onderneming vraagt om tolerantie en openheid ten aanzien van
culturele invloeden uit de regio's ter wereld, waar ERCO actief is. Binnenlandse medewerkers op
locatie maken een individuele, passende service mogelijk. Samenwerken en communicatie tussen de
medewerkers wereldwijd zijn een dagelijkse vanzelfsprekendheid. De
internationaal werkende medewerkers krijgen mogelijkheden om de onderneming en zijn
contactpersonen op locatie in Lüdenscheid te leren kennen. Dit alles leidt tot een instelling die ons in
staat stelt om arbeids- en denkprocessen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
Met circa 770 medewerkers behoort ERCO tot de belangrijke werkgevers op de locatie Lüdenscheid.
Daarnaast is er nog een netwerk van ongeveer 350 medewerkers in de verkoopdochtermaatschappijen
in meer dan 60 landen wereldwijd. Zo presenteert ERCO zich door zijn kenmerkende combinatie van
internationale gerichtheid
en overzichtelijkheid als een dynamisch "Micro-concern" met de kortste wegen van een middelgrote
onderneming.

Medewerkers
De medewerkers van ERCO delen bepaalde eigenschappen en waarden die wij ook bij nieuwe
teamleden zoeken. Daarbij horen naast een bovengemiddeld deskundige kwalificatie ook bepaalde
persoonlijke eigenschappen. Medewerkers van ERCO zijn internationaal georiënteerd, hebben ambitie
en passie, zijn doelgericht en flexibel. De talloze ethische groepen, leeftijdsgroepen, culturen en
ervaringen zien wij als een verrijking. Ideeën en suggesties van individuele medewerkers worden
doorontwikkeld en bereiken onze klanten. Wij zijn in staat om zakelijke kritiek te geven en te
accepteren en ons daarmee verder te ontwikkelen. Medewerkers van ERCO kunnen zich identificeren
met de onderneming en op die manier het merk op levendige wijze uitdragen.
Aanbod voor studenten
Contacten met getalenteerde Bijzonder interessant zijn voor ERCO onder andere de volgende studierichtingen:
opvolgers kunnen niet vroeg - Elektrotechniek
- Mecatronica
genoeg worden gelegd.
- Opto-mecatronica
Daarom biedt ERCO ook
- Kunststoftechniek
studenten flexibele
- Machinebouw
mogelijkheden om
- Informatica
praktijkervaringen in de
onderneming op te doen: van - Economische werktuigbouw
- Bedrijfseconomie
het practicum in het kader
van studierichtingen tot taken
als werkstudent tot en met samenwerking bij scripties of promoties.
Tijdens het werken aan interessante taken en projecten ontwikkelt een krachtig netwerk aan contacten
zich geheel vanzelf.
Het begin van een beroep bij ERCO
Geef uw toekomst vorm met ons: ERCO biedt een prestatiegerichte en tegelijkertijd
ongedwongen omgeving, waarin u in het team meewerkt aan de vormgeving van het succes van de
onderneming. Wij zoeken gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers en investeren daarom veel in
de eigen opvolging. De voorwaarden daarvoor, waaraan u moet voldoen, zijn betrokkenheid,
nieuwsgierigheid en de bereidheid om uzelf en anderen met zeer goede prestaties en een grote wil om
vorm te geven op te werken. Alle andere zaken leert u bij ons: voor succesvolle opleiding biedt ERCO
een goed en stimulerend leerklimaat.
Veelzijdig opleidingsaanbod
Even veelzijdig als de eisen van de markt zijn de opleidingsplaatsen die in een moderne onderneming
worden aangeboden. Als technologische onderneming biedt ERCO een ongewoon breed spectrum aan
werkterreinen: van commerciële naar technische tot ambachtelijke beroepen. De afronding van een
opleiding bij ERCO betekent niet het einde van de ontwikkelingsmogelijkheden: wij stimuleren verdere
trainingen tijdens en na de opleiding, bijvoorbeeld met bij het beroep behorende studierichtingen.
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