Nieuwsbrief InterWest

Bekijk deze mail online

Wist je dat...
het alweer die tijd van het jaar is dat onze zomervakantie korterbij komt. Voordat we
met z'n allen genieten van een welverdiende vakantie, willen we u nog enkele wistje-datjes over InterWest meegeven.

Nieuw bij InterWest!
Na ons zomerverlof starten we met een nieuwe dienst: de
poetsdienst.
Ons team, onder professionele begeleiding, komt bij u ter
plaatse wanneer u wil. We brengen zelf alle materiaal mee,
zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken.
We zorgen dat alles weer spic en span wordt.
Voor meer informatie, kan u altijd mailen naar Koen Mees.

InterWest on the road
In april dit jaar hebben we onze nieuwe vrachtwagen en 2
nieuwe opleggers in gebruik genomen. Zowel de
vrachtwagen, type Volvo FM60 (4x2 trekker), en de
opleggers zijn een hele verbetering op vlak van veiligheid
en ergonomie.

Zo is één van de vele voordelen de extra beveiliging op
onze oplegger dat ons steeds de garantie geeft dat we niet
overladen de baan op gaan. Veiligheid voor alles!

Innovatie in ergonomie
InterWest streeft ernaar om de werkomstandigheden van
onze medewerkers steeds te verbeteren. Eén van onze
laatste nieuwe aankopen is een hefsysteem op basis van
zuignappen om onze zwaarste dozen te stapelen.
Dit maakt dat onze medewerkers gespaard blijven van
rugklachten en vermoeidheid tijdens de werkuren.

Een mooi project in de kijker
Onze Schilderdienst leverde een mooi staaltje werk bij de
herinrichting van een paardenmanege. Het bekleden van
het dak en het schilderen van de binnenruimtes behoorden
tot hun taken.
Indien u vragen heeft over onze diensten, kan u altijd
mailen naar Koen Mees.

InterWest op vakantie....
Vanaf 20 juli tot en met 11 augustus zal InterWest gesloten
zijn.
!! Opgelet: onze Groendienst start terug op 29 juli !!
Op vrijdag 16 augustus zullen we met z'n allen de brug
maken.
Wij wensen jullie allemaal een prettig zomerverlof.

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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