
WELKOM BIJ TROX

LEER ONS KENNEN.

TROX IN CIJFERS

Bij TROX staat de mens altijd centraal, zowel in onze producten als in het bedrijf. Als bedrijf zorgen wij samen met onze
medewerkers voor veilige, energiezuinige en milieuvriendelijke producten en systemen op het gebied van klimaat- en
ventilatietechniek. In nauwe samenwerking met klanten ontwikkelt TROX op behoeften gebaseerde oplossingen en
duurzame concepten die helpen het welzijn van mensen te vergroten, het leven te beschermen en ook ons milieu te
beschermen.

Dit doen we met een grote mate van zelfstandigheid, maar waar nodig met een enthousiaste dosis teamwork.
Want..... Samen zijn we TROX!

HUIDIGE

VACATURE(S)

Als innovatief en door een stichting gestuurd bedrijf zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers die samen met ons hun
kennis willen delen en met hun ideeën vorm willen geven aan onze internationale uitdagingen.

Ons kantoor is gelegen in Spijk (Gemeente West Betuwe) en bevindt zich direct naast de afslag van de A15. Tevens grenzen
we aan de pittoreske stad Gorinchem; verkozen tot de mooiste vestingstad van Nederland.

Het internationale hoofdkantoor is gelegen in Neukirchen-Vluyn, net over de grens in Duitsland. Andere productielocaties
van TROX zijn te vinden in onder andere Anholt im Münsterland en Goch.

Verkozen tot 'Top Werkgever bij de middelgrote bedrijven' in Duitsland

Homepage > BEDRIJF > Carrière

https://www.trox.nl/carri%25C3%25A8re/huidige-vacature(s)-895e119b853baf95
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/bedrijf-2281ba3e2602038a
https://www.trox.nl/bedrijf/carri%25C3%25A8re-0fbc4ee46b364d42


TROX ALS WERKGEVER

WAT TROX BIEDT

TROX & SOCIAL MEDIA

> € 600 MILJOEN OMZET IN 2021 CIRCA 4.500 MEDEWERKERS WERELDWIJD

FAMILIAIRE OMGEVING TRADITIE

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING FLEXIBLE ARBEIDSTIJDEN



FACEBOOK

Klik & Abonneer  

LINKEDIN

Join ons netwerk  

Homepage > BEDRIJF > Carrière

https://www.facebook.com/TROX-Nederland-BV-371923186968268
https://www.facebook.com/TROX-Nederland-BV-371923186968268
https://www.linkedin.com/company/trox-nederland-b-v-
https://www.linkedin.com/company/trox-nederland-b-v-
https://www.instagram.com/trox_nederland_bv
https://www.instagram.com/trox_nederland_bv
https://www.youtube.com/user/troxgermany
https://www.youtube.com/user/troxgermany
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/bedrijf-2281ba3e2602038a
https://www.trox.nl/bedrijf/carri%25C3%25A8re-0fbc4ee46b364d42
file:///
https://www.trox.nl/contactpersonen-0c24b95b9a9adce9
https://www.trox.nl/side-services/imprint-ad59d8412ff70d38
https://www.trox.nl/side-services/algemene-leverings--en-betalingsvoorwaarden-van-trox-nederland-b-v-00f754e85ab529f6
https://www.trox.nl/side-services/our-privacy-policy-24e29b1cbaa4bed9
https://www.trox.nl/side-services/disclaimer-7a03e713f94d4f22
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