Beste LinkedIn relatie,
Helaas, voor mij geen goede vrijdag.
The Inside ligt al sinds begin maart volledig stil.
Geen beurzen betekent geen werk voor de 65 mensen die we in dienst hebben.
En dit blijft voorlopig zo. Beurzen en evenementen waar grote groepen mensen samenkomen, werden als
eerste gesloten en zullen als laatste weer open gaan.
Wat dit betekent voor de toekomst van The Inside, het bedrijf dat ik 24 jaar geleden mee ben gestart, weet
ik niet. Alleen de tijd zal meer inzicht geven.
Een ding dat ik wel zeker weet is dat ik een goede crew om me heen heb verzameld waar ik trots op ben!
Harde werkers die multifunctioneel inzetbaar zijn. En voor deze mensen is het niet goed dat ze zo lang
thuiszitten!
Daarom wil ik deze mensen aan bedrijven langdurig ‘verhuren’ (collegiaal uitlenen) waar de handjes hard
nodig zijn. Ik kan medewerkers aanbieden in de volgende functies/taken:
Interieurbouwers | Bouwers / Constructeurs | Timmermannen | Monteurs voor …………
Vrachtwagenchauffeurs | Heftruckchauffeurs | Magazijnmedewerkers | Opruimers / Sjouwers
Binnendienstmedewerkers | Telefonisten | Acquisiteurs | Financieel medewerkers | Secretaresse
Projectmanagers | Leidinggevende (a.i.) managers
3D ontwerpers | Technisch Tekenaars
Staat uw in te vullen vacature er niet tussen, maar denkt u dat een van mijn medewerkers wel past in uw
bedrijf of hulpvraag, dan kunnen we dat zeker overleggen!
Aarzel niet om contact met mij op te nemen voor meer informatie.
U kunt mij ook al helpen door dit bericht te delen in uw netwerk, dat wordt zeer gewaardeerd!
Bedankt voor het lezen, ik weet zeker dat we hier samen doorheen zullen komen.
Hele fijne paasdagen gewenst, en blijf gezond! #staysafe
Met vriendelijke groet,
Michael Hermans
Voor meer informatie:
06 – 53 36 01 65 / Michael@the-inside.nl
of
06 – 15 87 64 37 / Malou@the-inside.nl
of
06 – 39 55 40 80 / Henri@the-inside.nl

