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Beste collega's,
 

Ook langs deze weg een duurzaam en veerkrachtig 2012 gewenst. Deze woorden zijn bewust gekozen.

Want 2012 vraagt wat anders van ons dan we gewend waren. Hoe duurzaam 2012 wordt hangt vooral af van onze veerkracht.
 

Op 17 november hebben we een heel goed werkoverleg gehad met de hele groep. De collectieve gedachte die de week

erna ontstond was heel mooi en zeer belangrijk bij het verwerven van de opdracht voor de 5 woningen in Deinum. 

De internet-reclame in combinatie met de website begint ook z'n vruchten af te werpen in de vorm van werkgelegenheid.

En hopelijk leveren ook andere takken die in het vuur zijn gezet binnenkort werk op. Want er moet nog flink wat bijkomen. 

Al met al goede signalen zo rond de jaarwisseling, en hoopvol om het nieuwe jaar vol goede moed in te gaan.

Zoals het bedrijf ooit de Brouwsels kende, zo is er vanaf nu een nieuw medium waarmee het bedrijf jullie van informatie

voorziet die gerelateerd is aan het bedrijf en de markt waarin het opereert. Het heet INFO en en is alleen bestemd voor

teamgenoten van ons bedrijf. INFO staat op een niet-publiek website-deel en is op dit moment online voor jullie bereikbaar.

Ga naar de website brouwerbouw.nl en breng de muis naar het lichtblauwe vlak onder Foppe de Haan. Daar verandert

het muis-pijltje in een handje en verschijnt vast ook het woordje INFO. Dan klikken en het INFO-MENU verschijnt.

Klik op EXIT om terug te gaan naar de (openbare) website.

Ik vraag iedereen (nogmaals) zich op de hoogte te stellen van de (nog iets gewijzigde) website én de INFO te bekijken.

Daar is allerhande informatie voor jullie verzameld die momenteel relevant is voor jullie vak en werkgelegenheid.

Binnenkort willen we nog een werkoverleg organiseren. Om gedachten uit te wisselen m.b.t. de verkoop en ons werk.

Zodat goed duidelijk wordt wat voor bouwprodukten het bedrijf op welke afstand kan gaan proberen te verkopen.

Met vriendelijke groet,

Willem Brouwer  T : 058 - 2 44 93 80   E : w.brouwer@brouwerbouw.nl
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