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Woord van deze nieuwsbrief
Wie op koers wil blijven moet elke dag opnieuw in
touw. Gelukkig heb jij binnen de organisatie altijd een
trekhaak waar je op kunt rekenen. De keerzijde is dat
je zelf ook een trekhaak bent voor een ander,
waarvoor wij je willen bedanken.
Hemink groeit! Om deze reden is het van belang dat
wij gezamenlijk de juiste koers bepalen en processen
duidelijk in kaart brengen. Daarom is het woord van
deze nieuwbrief:

Verbeterkoers
Het woord verbeterkoers staat bij ons voor:
ambitie, verbeterdoelen, blijven leren,
verbeterteams en groeien. De verbeterkoers
leidt uiteindelijk naar een droomambitie.
Samen met de juiste koers naar 2019!

Bouwvak 2019

Kerstvakantie

Het duurt nog even, maar wij informeren jullie

Wij zijn met vakantie van 24 december

graag over de bouwvakvakantie van 2019.

t/m 4 januari.
Bij calamiteiten zijn wij te bereiken op het

De bouwvakvakantie van 2019 is voor ons van
29 juli tot en met 16 augustus.
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