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Beste,
Nog net voor het einde van dit jaar willen we jullie op de hoogte stellen van enkele nieuwtjes
binnen InterWest. Niet alleen ons 50-jarig bestaan zetten we in de kijker maar ook onze
samenwerking met STEELIT®, een SMETA-audit en enkele kerstwensen.
Veel leesplezier.

InterWest viert feest
In 2018 viert InterWest zijn 50-jarig bestaan.
Reeds vele jaren engageert InterWest zich om personen met
een beperking tewerk te stellen. Onze missie is dan ook het
creëren van een duurzame job in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
We zulen dit feest in 2018 zowel met ons personeel als met
onze klanten en leveranciers op gepaste wijze vieren.

InterWest werkt samen met STEELIT®
Sinds een jaar werkt InterWest samen met STEELIT®, een
Belgische fabrikant van stalen deuren. STEELIT® levert al zijn
onderdelen bij InterWest, wij assembleren de verschillende
modellen, reinigen de deuren en zorgen ervoor dat ze
verzendklaar staan.
Deze unieke samenwerking bewijst eens te meer het nut van
de lokale sociale economie.
Voor meer informatie, www.steelit.be

Wat is een SMETA-audit juist?
SMETA is een beoordelingssysteem zodat leveranciers
kunnen aantonen dat het bedrijf op een ethisch
verantwoorde manier wordt gerund.
Op vraag van één van onze klanten hebben we dit jaar reeds
meegewerkt aan deze audit waar we met glans geslaagd zijn.

InterWest viert Kerst
Via deze weg wenst InterWest jullie een Zalig Kerstfeest en
een Gelukkig Nieuwjaar.
We danken jullie voor de mooie samenwerking en hopen
volgend jaar weer samen mooie projecten te realiseren.
PS: we zijn gesloten van vrijdag 22 december tot en met 2
januari.
Tot dan!

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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