Bedrijven in Duitsland
Elektro Wegener – Ambacht op hoog niveau
Ambacht op hoog niveau voor alle techniek in een gebouw – dat is wat de onderneming Karl-Heinz
Wegener Elektroanlagen uit Ahaus zijn klanten aanbiedt. Onze gespecialiseerde vakkrachten werken
overal in Duitsland op bouwplaatsen, met name in de commerciële hoogbouw op het gebied van
elektra, verwarming, sanitaire installaties en klimaatregelingsinstallaties. Wij zijn innovatief, modern en
flexibel. Onze medewerkers waarderen het om met veel eigen verantwoordelijkheid belangrijke
projecten te kunnen realiseren.
Ga voor info’s over het bedrijf naar: www.wegener-elektro.de

Auto Wassing – waar de medewerkers van auto’s houden
Voor de modernste voertuigtechniek zijn deskundigen nodig die met hun verstand, hart en creativiteit
het beste uit een auto willen halen. Autohaus Wassing uit Ahaus weet zijn klanten al sinds jaren met
onder andere auto-diagnostiek, reparaties, onderhoud en service te overtuigen. Daarvoor zijn onze
uitstekend geschoolde vakmensen op het gebied van auto-mechatronica en mechanica
verantwoordelijk. Met Mazda vertegenwoordigen we een merk dat voor exclusiviteit en innovatie staat
en dat op het gebied van design de lat opnieuw bepaalt. In een jong en zeer gemotiveerd team
werken bij ons mensen die van auto’s houden.
Voor verdere informaties kijk op: www.auto-wassing.de

Malerbetrieb Witte – ambacht gericht op de klant
In Alstätte, direct bij de Nederlandse grens, weet het schildersbedrijf Witte, traditie en innovatie tot een
modern bedrijf te verenigen. Dit jaar viert het bedrijf zijn 60-jarig bestaan. De specialist voor schilderen lakwerk vertrouwt traditioneel op de hoge kwaliteit van zijn medewerkers. Klantgerichte ambacht is
het succesvolle recept van het bedrijf in het grensgebied en daarom is Witte altijd op zoek naar
gemotiveerde medewerkers die met passie ambachtelijk willen werken.
Voor verdere informatie kijk op: www.malerbetriebwitte.de

Bakkerij Kremer- Bakkunst met meer dan 180 jaar traditie
Als familiebedrijf in de 10e generatie weet de bakkerij Kremer waar het allemaal om gaat: Met de beste
ingrediënten uit de regio en liefde voor traditie biedt de bakkerij haar klanten uniek bakkerskunst. De
bakkerij met zijn 35 medewerkers hecht bijzondere waarde aan verse producten, kwaliteit en smaak.
Voor de vier verkooppunten (Velen en Südlohn), waar een zeer goede advisering verbonden wordt
met liefde voor het vak, worden ook dit jaar weer beginnende MBO-studenten gezocht.
Voor verdere informatie kijk op http://baeckerei-kremer.de/

Van vorkheftruckchauffeur tot architect - Job find 4 you biedt je vele uiteenlopende
beroepsperspectieven
Onder het motto “Een bedrijf, tal van mogelijkheden” werkt het recruitingbureau Job find 4 you eraan
om bedrijven en sollicitanten vanuit verschillende en uiteenlopende branches duurzaam met elkaar te
verbinden. Of jij nou een starter of een werknemer met jarenlange ervaring bent, het recruiting- en
uitzendbureau Job find 4 you biedt jou talrijke mogelijkheden voor een beroepsmatige (her-) oriëntatie.
Met meer dan 15 jaar ervaring en een uniek netwerk is Job find 4 you een van de grote spelers in de
recruiting- en uitzendbranche in de regio. Wil je weten of Job find 4 you een snuffelstage voor jouw
branche kan aanbieden? Neem dan contact op met s.woldringh@euregio.eu.
Meer informatie over JobFind4You vindt u onder https://jobfind4you.de/

INOTEC Lüftungs- und Systemtechnik – Waar kwaliteit en klantgerichtheid samen komen
Heeft u ervaringen als installatie monteur en wilt u voor een dag de sfeer in een Duits bedrijf proeven,
dan bent u bij INOTEC aan het juiste adres. Sinds meer dan 30 jaar is het bedrijf, dat in Heek bij
Gronau gevestigd is, gespecialiseerd in (landbouwkundige) klimaattechniek: van
verwarmingsinstallaties tot brandmelders tot ventilatietechniek, de gemotiveerde medewerkers doen
er alles aan om hun klanten van dienst te zijn. Klantgerichtheid en kwaliteit staan voor dit MKB dan
ook centraal.
Kijk voor meer informatie onder www.inotec-systems.com/

Welacom – eersteklas IT- en communicatietechniek
Je kunt niet niet communiceren“, stelt Welacom. De telecommunicatieonderneming uit Ahaus zorgt
ervoor dat de communicatie optimaal verloopt. Moderne telefonie, IP- en cloud-telefonie, vaste
telefoon en mobiel, advies: met een enorm palet en gequalificeerd personeel biedt Welacom service
voor particulieren en bedrijven. Welacom heeft een uitstekende naam op de Noord- en West-Duitse
markt en is daarom constant op zoek naar goede, creatieve, betrokken medewerkers. Graag ook uit
Nederland! Wil je dus een Duitse communicatieonderneming „van binnenuit“ leren kennen, kom dan
een kijkje nemen bij Welacom.
Kijk voor meer informatie onder http://www.welacom.de/welacom/

Feldkamp und Partner – de belastingadviseur waar de mens centraal staat
Hoe zou een belastingadviseur in het Münsterland werken? Bij het kantoor van Feldkamp und Partner
in Heek kun je dat in het kader van “Experiment Grens” uitzoeken. Achter Feldkamp und Partner staat
een belastingadviesbureau met meer dan 20 jaar ervaring waar de klanten en hun behoeftes centraal
gesteld worden: Of het nou gaat om een zelfstandige architect of een middelgroot bouwbedrijf, bij
Feldkamp und Partner worden individuele en op maat gemaakte oplossingen geboden. Daarbij biedt
Feldkamp und Partner haar klanten niet alleen klassiek belastingadvies, maar ook consultancy,
financiële en loonboekhouding behoren tot het dienstenpakket. In de toekomst wil Feldkamp und
Partner zich ook meer op de Nederlandse markt richten.
Verdere informatie vindt u onder http://www.feldkamp-heek.de/

Emsflower – Met veel liefde voor bloemen en planten
Emsflower is Europa’s grootste en modernste kwekerij van perkplanten. Het gehele jaar door leveren
wij prachtige seizoensgebonden plantensoorten aan verschillende groothandels en winkelketens door
heel Europa. Door onze voorsprong in techniek en grote mate van automatisering is het arbeidsproces
bij ons verregaand gestructureerd en vereenvoudigd.
In onze combinatiekas “Emsland Gemüse” kunnen wij zowel perkgoed als groenten (tomaten) telen.
Zodoende hebben wij een optimale bezetting van onze kassen en kunnen wij flexibel inspelen op de
vraag vanuit de markt.
Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust een keer bij ons achter de schermen kijken.
Verdere informatie vindt u onder: www.emsflower.de

Chance Gronau
De Chance gGmbH werd in 1995 opgericht met de doelstelling werklozen in dienst te nemen op
maatschappelijke nuttige werkterreinen, evenals hun kwalificaties en ondersteuning te garanderen om
daardoor hun inzetbaarheid op de 1. arbeidsmarkt te verbeteren. Sindsdien is het werkterrein van
Chance gGmbH zich blijven ontwikkelen. Naast maatregelen om taal en werkgelegenheid voor
verschillende klanten te bevorderen, hebben we kinderdagverblijven en een sociaal warenhuis,
verzorgen we de gemeentelijke vluchtelingenhulp en het maatschappelijk werk op scholen voor de
stad Gronau en bieden we verdere diensten aan op uiteenlopende gebieden.
Als je geïnteresseerd bent in het uiteenlopende werk van Chance gGmbH neem dan eens voor een dag
een kijkje!
Meer informatie vind je op: https://www.chance-gronau.de/

Firma Terhalle - https://www.terhalle.de/unternehmen.html

