Nieuwsbrief InterWest

Bekijk deze mail online

Beste,
Met de vakantie in het vooruitzicht willen we u nog enkele nieuwtjes meegeven
van InterWest. In deze nieuwsbrief kan u kennis maken met onze
inhousewerking, de mooie projecten van onze Groendienst en Plopsaland.
Veel leesplezier!

InterWest in Plopsaland
Ter ere van zijn 50-jarig bestaan trakteerde InterWest zijn
medewerkers en hun familie op een dagje Plopsaland. Het
werd een leuke en zonnige dag met boordevol
herinneringen voor de hele familie.
Eentje om niet te vergeten!

InterWest op weg naar de klant
Wat? InterWest komt met een ploeg tot bij jullie om ter
plaatse het werk uit te voeren, onder toezicht van een
ervaren begeleider.
Voorbeelden van recente samenwerkingen zijn Icelandic
Gadus (Nieuwpoort) en Aviko (Proven).
Bij Icelandic Gadus staat een vaste ploeg om allerhande
inpakwerk te verrichten alsook bij Aviko.
Dit repetitief werk wordt met veel plezier uitgeoefend door
onze medewerkers.

Interesse? Geef ons een seintje en we komen bij u langs
om dit verder te bespreken.
Email ons: sales@interwest.be

InterWest in het groen
Na het afronden van enkele mooie projecten zoals de
aanplanting van de kinderopvang Benjamin of Kompas
Camping, werkt onze groendienst volop aan het onderhoud
van militaire kerkhoven, de suikersite,...
Ook voor het najaar staan enkele mooie projecten op de
planning. Het aanleggen van groenzones in de dorpskern
van Keiem is hier eentje van!

InterWest op vakantie
Vanaf 21 juli tot en met 15 augustus zal InterWest genieten
van een welverdiende rust. Vanaf 16 augustus zijn we
terug op post.
Opgelet! Onze Groen-en schilderdienst voorzien maar 1
weekje verlof, van 21 juli tot en met 29 juli. Op maandag 30
juli zijn ze terug in volle actie.
Prettige vakantie!!

Contacteer ons om uw project te bespreken

InterWest is een maatwerkbedrijf dat meer dan 400 werknemers tewerkstelt op zijn sites in Veurne en Diksmuide. Onze
hoofdactiviteiten zijn co-packing, houtbewerking, (groen)diensten en allerhande losse opdrachten.

Onze contactgegevens:
InterWest
Werkplaatsstraat 4
Veurne 8630
Belgium
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Beheer uw mailvoorkeur of schrijf u uit.

