
POSITIVITEIT LADEN? 

ECOTAP BIEDT HET JE IEDER MOMENT VAN DE DAG!

Boxtel – De ene elektrische oplader is de andere niet. Uniek in zijn soort zijn de oplaadpunten van Ecotap. Het 
vooruitstrevende merk biedt niet alleen de beste equipment, het verzekert je bovendien van het beste gevoel. 
‘Ecotappen’ betekent namelijk ook dat je bijdraagt aan een samenleving waar iedereen aan meedoet. Ook mensen 
die oorspronkelijk een afstand tot de arbeidsmarkt kenden. Hoe dat precies zit?

Uitspringkrachten
De opladers van Ecotap voldoen aan de allerhoogste eisen. Dit betekent vlot en veilig laden. Om dat te realiseren 
zet men veel kennis en kunde in. Een groot deel van het team bestaat uit medewerkers die om verschillende 
redenen niet eenvoudig een baan wisten te bemachtigen. Stuk voor stuk getalenteerde mensen die heel belangrijk 
zijn binnen het arbeidsproces. Enige voorwaarde is dat je als werkgever deze persoonlijke talenten doorziet en 
benut binnen de best passende functie. Daar heeft Ecotap absoluut oog voor, en gunt iedereen een eerlijke kans. 
Het resultaat; de koploper in elektrische oplaadpunten kan vertrouwen op de meest gemotiveerde medewerkers ter 
wereld. Men spreekt binnen de eigen organisatie dan ook van ‘uitspringkrachten’, want ze springen er écht bovenuit. 

Prettig en toegankelijk
Ecotap geeft overduidelijk betekenis aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat behoort tot haar DNA, 
want een positieve levenshouding kenmerkt de organisatie en de koers die zij vaart. In ieder oplaadpunt vind je er 
een stukje van terug. Denk hierbij aan de prettige en toegankelijke vormgeving ervan, het intuïtieve gebruik, en de 
opgewekte kleurstelling. Wie wat extra positiviteit wil laden, die wordt door Ecotap volledig op zijn wenken bediend. 

Meer weten over ‘positief laden’? Bij Ecotap “you’re in charge”. Kijk gauw op www.ecotap.nl.
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