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"IK BEN ENORM BLIJ MET
ZOVEEL FIJNE COLLEGA'S"

Dat deze “gekke” advertentie van 20 jaar
geleden zou leiden tot en 20-jarig
dienstverband, had toch niemand kunnen
vermoeden? Maar toch is het zo! 

Want twintig jaar geleden, plaatste Bob deze
advertentie in het “plaatselijke suffertje”. Wat
er voor mij uitzag als het perfecte
“tussendoor-baantje”, is toch wel heel anders
uitgepakt. Na de geboorte van dochter, nu
ruim 20 jaar geleden, wilde ik graag een baan
voor twee of drie dagen per week. Ik wilde
iets omhanden hebben, want 24/7 alleen
maar mamma zijn, was niets voor mij. Maar
fulltime blijven werken, zag ik destijds ook
niet zitten, nu ik net moeder was geworden. 

Dus een baan voor 16 uur, waarbij ik mijn
eigen werktijden mocht bepalen, zoals de
advertentie aangaf, paste precies in mijn
straatje. Inmiddels had ik ook al heel wat
jaren ervaring binnen de IT-branche. Alleen
telemarketing …… daar werd ik nou niet
razend enthousiast van. Maar goed, voor de
komende maanden vond ik het prima. Ik had
bedacht dat, als mijn dochter wat groter was,
ik wel weer naar iets anders uit zou kijken. 

Maar ja, nu zijn we 20 jaar verder en ben ik
dus nooit meer weggaan bij IeTee.
Telemarketing doe ik al heel lang niet meer.
In de afgelopen jaren heb ik alle kansen
gekregen en gegrepen om mezelf te
ontwikkelen en te ontdekken wat ik het
allerleukste vind om te doen. Vele jaren heb
ik met veel plezier alles wat met marketing te
maken heeft verzorgd.  

Maar sinds 2018 heb ik me op de
detachering gestort. En ik kan niet anders
zeggen dan dat dit mijn lust en mijn leven is.
Ik ben mijn collega en “baas” Bob zo
ontzettend dankbaar voor alle mogelijkheden
en kansen die ik de afgelopen jaren heb
gekregen, om mezelf te ontplooien en
ontwikkelen. Ik ben dankbaar voor alles wat
ik geleerd heb en ik ben intens gelukkig dat ik
nog iedere dag met heel veel plezier mijn
werk kan doen. 

Ik ben ook enorm blij met zoveel fijne
collega’s. Mensen die passen bij ons bedrijf
en die de kansen die ze krijgen met beide
handen aanpakken en waardering hebben
voor hetgeen waar IeTee voor staat.
Oprechte aandacht voor en interesse in
elkaar, betrokkenheid, ruimte om je zelf te
ontwikkelen en te groeien, lachen en huilen
met elkaar, gezelligheid, hard werken maar
ook ruimte voor ontspanning en een geintje. 

Inmiddels begin ik zo langzamerhand een
ouwe taart te worden. Maar ik weet één ding
zeker en dat is, dat ik bij IeTee blijf zolang ik
blijf werken. Ooit ga ik misschien wel met
vervroegd pensioen. Maar ook dan zal ik
denk ik nog altijd betrokken blijven en
contact houden met de jonge garde. Maar
voorlopig is het nog niet zover en blijf ik
iedere dag, vol liefde en passie, naar mijn
werk gaan. 

Dus …… op naar dat 25-jarig jubileum! 
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