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Deblado, 1 jaar!
Deblado, 1 jaar
Op 1 oktober 2008 bestaat Deblado
uitzendorganisatie 1 jaar. Dit is niet iets wat wij
zullen vieren, maar wij staan er wel even kort
bij stil middels deze nieuwsbrief.
Eind 2007 zijn wij met 1 klant begonnen. Al
snel groeide dit uit tot meerdere klanten. Op dit
moment mogen wij 17 verschillende bedrijven
tot onze klantenbestand rekenen.

Specialisatie
Deblado heeft zich in eerste instantie gericht
op DirectMail-mailhuizen. De oprichters
komen uit deze branche en Deblado heeft
zodoende ook een groot bestand met DMmensen. Het grote voordeel hiervan is dat
onze mensen direct bij een ander DirectMailmailhuis inzetbaar zijn. Dit geldt voor zowel
handmatig- als voor machinaal werk.
Ondertussen hebben wij ook al verschillende
mensen mogen plaatsen in de bouw, ICT,
hotellerie, farmaceutische industrie, grafische
afwerking, autobanden, bloemenveiling, truck
cleaning en bestratingen.

Certificatie
Chevrolet Matiz met belettering. Deblado heeft
ondertussen dagelijks diverse auto’s en personenbusjes
rondrijden met onze mensen.

Werkgebied
Deblado levert uitzendkrachten die afkomstig
zijn uit Polen, Hongarije, Duitsland en
Nederland.
Personeel uit andere EU-landen zullen spoedig
volgen.
Ons werkgebied heeft zich uitgebreid van
Purmerend tot aan Zoetermeer.

Afgelopen jaar was een jaar van opbouwen.
Ondertussen is er een mooie basis gelegd om
dit verder uit te bouwen.
Wij zorgen er natuurlijk voor dat wij ons aan
de geldende wet- en regelgeving houden
(zoals G-rekening voor de sociale lasten,
controle identiteitsbewijzen, controle of
aanvraag Nederlands sofi-nummer
(burgerservicenummer) en de
eerstedagsmelding bij de belastingdienst).
Om dit te onderstrepen is Deblado
voornemens om het NEN 4400 certificaat in
het komende jaar te halen.

GRATIS uw bedrijfsnaam en link bij Deblado op de website? Laat het ons weten.
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