
UITNODIGING

 

 

DAG VAN DE ONDERNEMER

Overblijf

12:00-12:45 Lunch @ Spaarnelanden

 
Rooster

13:00-13:45 rondleiding 1

14:00-14:45 rondleiding 2

15:00-15:45 rondleiding 3

 

Nablijven

16:00-17:30 borrel + netwerken  (locatie volgt)

De kans om verder kennis te maken met de

deelnemende bedrijven.

 

 

VRIJDAG
15-11-2019

Meld je voor 1 november aan bij JINC: kennemerland@jinc.nl

Geef je naam, school, telefoonnummer én voorkeur voor de bedrijven door.

(de deelnemende bedrijven vind je op de volgende pagina)

KOM JE OOK?

Op 15 november 2019 vieren we “De dag van de ondernemer”.  Op deze dag roept VNO

NCW op om lokale ondernemers in het zonnetje te zetten. JINC, Parkmanagement

Waarderpolder en de gemeente Haarlem geven een eigen twist aan door ondernemers te

helpen in hetgeen ze het meest nodig hebben: toekomstige medewerkers!

 

Daarom nodigen we professionals uit het (beroeps)onderwijs uit voor een kijkje achter de

schermen bij lokale bedrijven. We willen laten zien hoe ondernemers van vandaag hun werk

vormgeven. Ondernemers werken daar graag aan mee zodat jullie hun toekomstige

medewerkers nóg beter kunnen enthousiasmeren en informeren. We hopen dat deze

bezoeken en de afsluitende borrel nieuwe contacten opleveren waar onderwijs en

ondernemers beide profijt van hebben. De gemeente Haarlem biedt deze dag kosteloos aan.  

https://www.waarderpolder.nl/matchen-van-onderwijs-en-bedrijfsleven-tijdens-dag-van-de-ondernemer/
https://www.waarderpolder.nl/matchen-van-onderwijs-en-bedrijfsleven-tijdens-dag-van-de-ondernemer/
http://jinc.nl/


DEELNEMENDE 
BEDRIJVEN
DAG VAN DE ONDERNEMER
15 NOVEMBER 2019

CAVEX 
Cavex is een fabrikant van

tandheelkundige

verbruiksmaterialen

die wereldwijd worden

verkocht.

www.cavex.nl

PERSPEKT
STUDIO

SIMON LÉVELT SPAARNELANDEN

PENTACON
ENGINEERING

CONNEXXION

NS TREIN-
MODERNISERING

EASYPERS

JP HAARLEM

INTOS
Is specialist in maatwerk

inrichting en binnen afbouw.

Het bedrijf maakt interieurs

voor werk-, winkel-, reis-, en

zorgomgevingen.

www.intos.nl

Bedenkt, ontwerpt en

realiseert ruimtelijke

projecten. Dit wordt o.a.

gedaan voor musea, theater,

events en bezoekerscentra.

perspektstudios.nl

Heeft meer dan 40 koffie en

thee speciaalzaken in

Nederland en België. In de

Waarderpolder zit de

koffiebranderij en

theehandel.

simonlevelt.nl

verzorgt o.a. de

afvalinzameling,

parkeermanagement, beheer

en onderhoud van straten,

openbaar groen en

speelvoorzieningen.

spaarnelanden.nl

Dit ingenieursbureau levert

procesanalyses en

optimalisaties. Ook verzorgen zij

het design, engineering

en realisatie van complete

machines, componenten en

systemen.

pentacon.nl

is verantwoordelijk voor het

onderhoud en de

modernisering van

treinen. 

https://www.ns.nl/over-

ns/treinonderhoud/modernis

eren.html

Verzorgt meubeldistributie,

bezorgingen, montage en

installatie van meubels in de

Benelux. In de

Waarderpolder zit het

hoofdkantoor en één van de

magazijns van het bedrijf.

jphaarlem.nl

Easypers beplakt MDF,

Spaanplaat, Multiplex en vele

andere dragers. Het bedrijf

renoveert deuren waarbij de

kern van de deur wordt

hergebruikt.

www.easypers.nl

In de

Waarderpolder zitten het

regiokantoor, twee remises,

de werkplaats en de

academy van de

busvervoerder. 

www.connexxion.nl


