Bekijk de webversie

nieuwsbrief
4-12-2019
Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Nieuw lid: Van Kessel Truckstyling
Nieuw lid: Berkel Prefab B.V.
Willem van den Brand: nieuwe bedrijfscontactfunctionaris
Uitnodiging voor de prinsenreceptie op zondag 8 december
Doe-het-zelf-gids voor het werven van nieuwe medewerkers
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Nieuw lid: Van Kessel Truckstyling
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Cristien van de Ven:
Wilt u uw vrachtwagen een persoonlijk tintje geven maar wilt u wel kwaliteit voor een
betaalbare prijs, dan zijn wij uw partner om dit tot uitvoering te brengen. Daarbij gaan
wij in het ontwerp wel een stapje verder dan normaal want het woord “standaard”
kennen we niet, wel kwaliteit.
Van Kessel Truckstyling: voor truckopbouw op maat, RVS kisten, verlichting, opbouwen
electronica, uitlaatsystemen, achterbumpers en vlonderplaten.
Werkadres: Vinkelsestraat 143, Vinkel

Nieuw lid: Berkel Prefab B.V.
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Koen Berkel:
Wij zijn een producent van prefab houtskelbouw elementen. Denk hierbij aan
dakelementen (schuif of plat), gevelelementen (met of zonder bekleding), dakkapelen,
vakantiewoningen, opbouwen, aanbouwen, etc..
Doordat wij alles in eigen huis engineren en uittekenen kunnen wij produceren wat de
klant wenst. Ook het plaatsen van de elementen behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken voor particulieren, aannemers, projectontwikkelaars of andere
opdrachtgevers. Grootschalige projecten of kleinschalige projecten: Berkel Prefab kan
alles aan.
Adres: Vinkelsestraat 24, Heesch

Willem van den Brand: nieuwe bedrijfscontactfunctionaris
Recent is Willem van den Brand gestart als de nieuwe bedrijfscontactfunctionaris van
de gemeente Bernheze.
In die rol is hij de opvolger van Marco Groenen die momenteel binnen de gemeente de
functie van beleidsmedewerker economische zaken vervult.
Willem van den Brand is voor het bedrijfsleven binnen de gemeente Bernheze nu het
centrale aanspreekpunt. Hij zorgt voor de interne begeleiding en coördinatie van
verzoeken van bedrijven.
Met andere woorden: hij kan bedrijven de weg wijzen in de gemeentelijke organisatie.
Willem is te bereiken via het telefoonnummer 0412-45 88 88.

Uitnodiging voor de prinsenreceptie op zondag 8 december
Danny van Asperen van Steamz, lid van de ondernemersvereniging, is in november
onthuld als Prins Porcus XLIX.
Hierbij de uitnodiging voor de prinsenreceptie op zondag 8 december van 13.00 –
18.00 uur in onze residentie De Pas. Danny vindt het leuk als de leden van OVH hier
ook bij aanwezig zullen zijn.
Zie hier voor de uitnodiging.

Doe-het-zelf-gids voor het werven van nieuwe medewerkers
De juiste mensen aantrekken kan voor mkb-bedrijven een flinke uitdaging zijn. Zeker
als je niet dagelijks mensen werft en geen professionele HR-medewerker(s) in dienst
hebt, is het lastig te bedenken waar je moet beginnen en hoe je een goed
sollicitatieproces inricht. Zelfs met de nieuwste technologieën die het wervingsproces
stukken eenvoudiger en efficiënter maken, blijft het maken van de juiste match een
uitdaging.
Lees verder en download de gratis de gids [bericht MKB-Nederland]

Ondernemersvereniging Heesch
Secretariaat: Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch
E: info@ondernemersverenigingheesch.nl
T: 0412 45 92 45

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ondernemersverenigingheesch.nl toe aan uw adresboek.

