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ICT, AUDIO VIDEO
EN SOFT WARE
OP HEC- BASIS

In onze business is men dol op
afkortingen: Cloud, SaaS, IoT,
8K-resolutie, OLED-TV, API, SLA.
Wij kunnen dan natuurlijk niet
achterblijven en hebben er zelf ook
één bedacht: HEC. Dat staat voor
‘Happy Employee and Customer’,
want daar gaan we bij AENC voor.
Dat klinkt misschien wel een beetje
als een nieuwe partydrug, maar daar
zijn we dan graag verslaafd aan.

“Ik werk al bijna 19 jaar met veel plezier bij AENC. Naast het
zakelijke is ook het persoonlijke erg belangrijk binnen ons
bedrijf en dat is tegenwoordig niet altijd vanzelfsprekend
meer. Creativiteit, meedenken en zelfontplooiing worden
gewaardeerd en aangemoedigd. Daardoor ga ik na al die
jaren nog steeds met enthousiasme en passie naar m’n werk.”
MARCO KRIJGSMAN
Marketing Manager

O O K B IJ Z O ’ N T O F F E
CLUB WERKEN?
A E N C . N L / VAC AT U R E S
078 69 95 888
P Z@A E N C . N L

HET AENC EXPERIENCE CENTER

BAAS IN EIGEN LOOPBAAN
Bij AENC zijn we dol op ondernemers in loondienst.
Gedreven en passievolle mensen die hun job net zo
uitvoeren alsof het hun eigen onderneming betreft. Om
zich zo maximaal te ontwikkelen. Onze Technisch AdjunctWE ALL NEED CONNECTION
Bij AENC geloven we in verbinding, want daar heeft
iedereen behoefte aan. We verbinden mensen en

CLOUDDIENSTEN

Directeur bijvoorbeeld is ruim 16 jaar geleden als stagiair
begonnen en onze HR-Manager is 7 jaar geleden als
parttime telefoniste gestart.

organisaties d.m.v. duurzame en intelligente ICT &

VERGADERRUIMTEBEHEER

AV oplossingen. We verbinden onze medewerkers,

KWALITEIT

klanten en leveranciers d.m.v. persoonlijk contact.

We vinden het mooi om te zien hoe onze mensen zich

We verbinden ons met de allerarmsten d.m.v.

ontwikkelen. Opleidingen, trainingen, doorgroeimogelijk-

structurele projectondersteuning. Wij vinden daarbij

heden zijn aspecten binnen onze organisatie die we als

drie kernwaarden heel belangrijk, die onderdeel

zeer waardevol beschouwen. AENC gaat voor kwaliteit en

uitmaken van onze bedrijfsgrondwet, namelijk

wil altijd het beste leveren binnen ons werkveld. Dit geldt

autonomie, verantwoordelijkheid en respect.

dus voor zowel onze producten als onze collega’s.
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