Nieuwsbrief InterWest

Bekijk deze mail online

Nieuwe uitdaging voor InterWest!
Zoals u waarschijnlijk reeds gehoord heeft, zullen Sowepo vzw en InterWest
vzw samen komen tot een fusie. Beide hebben als missie om een
toonaangevend maatwerkbedrijf in de Westhoek te worden en willen zo een
brede doelgroep maximale kansen bieden op aangepaste en zinvolle arbeid.
Voor meer informatie kan u terecht op www.interwest.be.

Ook InterWest deed mee!
Op 21 maart was het Wereld DownSyndroomdag, Onze
medewerkers deden speciaal voor die dag 2 verschillende
sokken aan. Uiteraard konden we ook de Wereld
Autismedag niet vergeten en kwamen we met z'n allen in
zeer kleurrijke t-shirten werken.

Bloembakken uit onze Houtafdeling.
Eén van de laatste realisaties van onze Houtafdeling is het
maken van deze kwaliteitsvolle bloembakken. Onze
medewerkers hebben aan dit mooi resultaat gewerkt,van
het verzagen tot het monteren.

BRC/IFS in onze Inpakafdeling.

Onze dagelijkse inspanningen om steeds de beste kwaliteit
te garanderen voor uw producten werd voor een derde
maal beloond met een dubbel AA BRC-certificaat. Ook het
"Higher Level" van IFS werd voor een tweede maal
behaald.

Nieuwe aanplanting van onze
Groendienst.
Bij de heraanleg van een laan in Koksijde was onze
Groendienst verantwoordelijk voor het aanbrengen van de
bomen en de onderbeplanting.
Wat een alom mooi resultaat opleverde! De samenwerking
werd dan ook verder gezet voor 3 extra straten.

Vrolijk Pasen!
Ook dit jaar zal InterWest een weekje gesloten zijn tijdens het Paasverlof. Van 15/04
tot en met 22/04 rusten we even uit. Vanaf dinsdag 23 april gaan we er weer ten volle
tegenaan.

Wij wensen jullie een Vrolijk Paasfeest!

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.

