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reGiONaal nieuws

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 

de technische sector weten elkaar nog niet 

altijd goed te vinden", weten bedenkers 

en oprichters van Pak een Vakman  

bob Nooij (directeur) en zijn partner barry 

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

handelswijze die zich kenmerkt door profes-

sionele bemiddeling, persoonlijk contact en 

professionele coaching, waarbij de wensen 

van opdrachtnemer én opdrachtgever centraal 

staan. Na de juiste match te hebben gevonden, 

zorgt Pak een Vakman voor after-sales én pro-

fessionele begeleiding tijdens de werkzaam-

heden. Dit om zodoende 'kort op de bal' te 
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grenzen soms nog een drempel, die willen we 

wegnemen." Om de juiste werkgevers en 

werknemers in de regio van Nederland aan 

elkaar te koppelen is binding met de regio van 

groot belang. Daarom heeft het bedrijf in het 

hele land agenten. Het pand in Obdam vormt 

de ideale, centrale locatie om de markt in de 

gehele grensregio te bedienen. 

Door middel van persoonlijk contact en  

vooral ook binding met de plaatselijke regio’s 

wil Pak een Vakman terug naar de eenvoud. 

flexibiliteit én korte, maar vooral persoon-

lijke communicatielijnen vormen daarbij de 

basis. Deze basis moet ervoor zorgen, dat Pak 

een Vakman uiteindelijk grensoverschrijdend 

uitgroeit tot dé bemiddelaar van Nederland. 

Pak een Vakman gaat zich richten op,  

internationaal recruitment, Coaching,  

uitlening en Klus offertes. Dit vanuit een  
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spelen en het persoonlijk contact te 

waarborgen. Dit maakt Pak een Vakman 

voor opdrachtnemer en gever tot 'your 

flexibility partner'. Voor onder andere:  

Schilderwerk - Gevelreiniging- Verhuizin-

gen - Timmerwerk - Verbouwingen -  

Tuinonderhoud - bezemschoon - Opkoop. 

Pak een Vakman: 085 - 484 61 44. 
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