NIEUWSBRIEF september 2018
Figeebrug feestelijk geopend

Met de opening van de fietsbrug op 14 september jl.
is weer een stap gezet in het verbeteren van de
bereikbaarheid, nu specifiek voor het fietsverkeer.
Mede door de inzet van de ondernemers van het
Figee-terrein is een fraaie ophaalbrug gerealiseerd.
Haarlemse Prinsjesdag lunch 18 september

Met zijn presentatie tijdens de 5e editie van de HPL
heeft gastspreker econoom en journalist Mathijs
Bouman de aanwezige ondernemers en werkgevers
veel stof tot nadenken gegeven. Hij sloot zijn
presentatie af met acht tips voor werkgevers. De
initiatiefnemers van de Haarlemse Prinsjesdag lunch,
Kennemer Business zakennetwerk en Industriekring
Haarlem, gaan weer op zoek naar een topspreker
voor de 6e editie van dit zakenevenement op dinsdag
17 september 2019. Meer informatie HPL.
Duurzaam is niet duur

In samenwerking met Parkmanagement
Waarderpolder organiseert Van Vessem, in 2018
uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf van Nederland,
op 26 september van 17.00 tot 18.00 uur een
inspiratiedag voor bedrijven. De dag wordt geopend
door wethouder Cora-Yfke Sikkema van Haarlem.
Op het programma staan een verhaal van Frénk van
der Linden, publicist en
Duurzaamheidsambassadeur van Haarlem, over
‘goedkoopzaamheid’ en een seminar over ‘true
pricing’. Doel is om de discussie op gang te brengen
over de werkelijke prijs van producten. Aanmelden
via info@vvlp.nl
Bent u op zoek naar gemotiveerde en dankbare
medewerkers?

Uitzendbureau Duizend1 helpt vluchtelingen met een
status aan het werk. Het uitzendbureau kent de
kandidaten goed en begeleidt hen zodanig dat de
arbeidsrelatie een succes wordt. Duizend1 helpt u
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wilt u in
contact komen met werkgevers die u voor gingen,
dan is dat mogelijk. Voor meer informatie bel Mark of
Madelon: 023-2340003 of stuur een email naar
info@duizend1.nl
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