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Werken bij RAM-IT  |  Arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure 

Arbeidsvoorwaarden RAM Infotechnology 

• Salaris: marktconform. 

• Vakantiegeld: 8%. 

• Bonusregeling afhankelijk van de functie. 

• Verlofdagen: 26. Medewerkers bij RAM-IT beginnen (op fulltime basis) standaard met 6 

verlofdagen meer dan het  wettelijke aantal (20) verlofdagen, dus met 26 verlofdagen. 

• Extra verlofdagen. Na een dienstverband van 2 volledige kalenderjaren krijgt een 

medewerker er jaarlijks een verlofdag bij, tot een maximum van 26 verlofdagen. 

• Pensioen: beschikbare premieregeling. De eigen bijdrage is ca. 34%. 

• Reiskostenvergoeding. Wij stimuleren reizen met OV en vergoeden daarom 100% van de 

reiskosten. Voor reizen met eigen vervoer geldt: 

o Geen vergoeding wanneer de afstand woon-werk minder is dan 10km 

o Vergoeding van 19 cent per kilometer wanneer de afstand woon-werk 10 km of 

meer, met een maximum van 30 km per enkele rit 

• Fitnessvergoeding. Sporters bij een sportschool kunnen maximaal € 15 netto per maand 

aan vergoeding ontvangen. 

• Laptop en mobiele telefoon van de zaak: afhankelijk van de functie. 

• Leaseauto: afhankelijk van de functie. Leaserijders hebben de mogelijkheid om 

privéautokosten af te trekken van de bijtelling. 

• Loon bij ziekte: 1e ziektejaar 100%, 2e ziektejaar 70%. 

• Opleidingsmogelijkheden: uitgebreid 

• Flexibele werktijden: afhankelijk van de functie 

 

Sollicitatieprocedure  

In het eerste sollicitatiegesprek geven we de kandidaat meer informatie over onze organisatie, de 

functie en onze verwachtingen. Daarnaast proberen we in het gesprek een goed beeld te krijgen 

van de kandidaat, zijn/haar kwaliteiten en werkervaring. Tot slot bespreken wij met de kandidaat de 

vervolgprocedure. In het geval dat we de procedure met de kandidaat voortzetten volgt er, 

afhankelijk van de functie, een tweede gesprek. 
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 Betrokken en betrouwbaar 

Het is niet moeilijk – voor ons – om ICT op afstand te monitoren en te beheren. Zorgen dat het 

werkt en dat (eind)gebruikers hun werk goed kunnen doen. Daar zorgen we ook voor. Maar niet op 

afstand. Integendeel, we zitten er bovenop, we staan naast de eindgebruiker en de ICT-organisatie 

die het waar moeten maken. Betrokken en betrouwbaar. Zo zijn wij. 

 RAM Infotechnology 

 

T 030 – 2 390 390 

hrm@werkenbijram.nl 

www.werkenbijram.nl 
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