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Campagne

Kleurplatenactie

Erkend leerbedrijf

voor werving chauffeurs
en charters van start

Omdat wij weten dat de dode
hoek een risico in het verkeer
is, hebben wij een leuke,
leerzame actie opgezet om
kinderen bewust te maken
van de dode hoek. Alle groep
7-leerlingen in de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn kunnen
meedoen aan onze
kleurplatenactie. De leerling
met de mooiste kleurplaat
wint een gratis les over de
dode hoek voor zijn/haar hele
klas. Er winnen twee klassen,
uit beide gemeenten één. De
kleurplaten worden
beoordeeld door een jury
bestaande uit drie van onze
medewerkers.

Ons bedrijf is begin oktober
2016 benoemd tot "Erkend
leerbedrijf". Hiermee geven
wij studenten de kans om
praktijkervaring op te doen
tijdens hun opleiding. Onze
medewerkers Bert (P&O) en
John (Planning) ontvingen de
erkenning, in de vorm van
een tegeltje, uit handen
van Ed Rademakers van de
organisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (zie foto). De
ontvangen erkenning is voor
de opleidingen "Chauffeur"
en "Manager Transport en
Logistiek". Eerder waren we
al benoemd tot leerbedrijf
voor de opleiding "Planner
wegtransport".

Deze week is onze
wervingscampagne van start
gegaan. Het doel van deze
campagne is het vinden van
chauffeurs (voor de lange
termijn) en charters die voor
ons willen rijden vanaf
ongeveer februari 2017 tot juli
2017. Als onderdeel van de
campagne wordt er
geadverteerd op
verschillende online en offline
platformen. Kent u een
geschikte chauffeur of charter
voor ons? Neem dan contact
op met Bert van Vliet (P&O)
via: bvanvliet@vzt.nl of 0297513088.

Kort nieuws
Wij feliciteren alle genomineerden voor de Dutch Flower Awards 2016 en de genomineerden voor
de Tuinbouw Ondernemersprijs!
De dieseltoeslag voor de maand november is vastgesteld: 8,5%, gebaseerd op de pompprijs van 27
oktober 2016. Deze bedraagt €1,0774.
Van 11 oktober tot 1 november 2016 konden onze 'volgers' op Facebook hun mening geven over
twee verschillende fotobanners voor onze nieuwe website. Keuze 1 kreeg uiteindelijk net iets meer
stemmen. Onder alle stemmers werd een cadeaukaart verloot. Pauli de la Rie is de gelukkige
winnaar van de prijs.
Bent u op 13 oktober 2016 naar de Boom Innovatie Dag geweest? Grote kans dat u onze trailer
met opdruk van Forever&Ever heeft gespot. Nieuwsgierig? U leest er hier meer over.
Benieuwd wat er bij ons achter de schermen gebeurt? Dan hebben wij wat leuks voor u: elke twee
weken plaatsen wij op onze Facebookpagina en website de rubriek 'Achter de schermen'. Hierbij
krijgt u elke keer een kijkje achter de schermen bij een andere afdeling/locatie van ons.

Agenda
TLN Jaarcongres
26 november 2016
www.tln.nl
Transport & Logistics Ahoy Rotterdam
29 & 39 november, 1 december 2016
https://www.ahoy.nl/agenda/vakbeurs/transport--logistics
Heeft u een punt voor onze agenda? Mail deze dan naar nieuws@vzt.nl.
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