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regionaal nieuws
adv e r to r i a l

Pak een Vakman legt
nadruk op flexibiliteit
Obdam - Pak een Vakman is een nieuw initiatief dat zich specialiseert in het bemiddelen
van Vakmensen voor bedrijven en klusoffertes uitbrengen voor particulieren.
Het vernieuwde kantoor is gevestigd aan de Dorpsstraat 111 Te Obdam. Pak een Vakman
legt de nadruk op flexibiliteit en bemiddeling van vakmensen. Daarbij, gaat het bedrijf
verder dan de traditionele werkvloer, Pak een Vakman richt zich op de gehele
bedrijfsorganisatie van A tot Z.

"Werknemers en werkgevers in bijvoorbeeld

grenzen soms nog een drempel, die willen we

de technische sector weten elkaar nog niet
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altijd goed te vinden", weten bedenkers

werknemers in de regio van Nederland aan

en oprichters van Pak een Vakman
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groot belang. Daarom heeft het bedrijf in het

De Waard (agent). "Ook vormen de lands-

hele land agenten. Het pand in Obdam vormt
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Pak een Vakman: 085 - 484 61 44.

