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Nieuwsbrief 71 : Geniet ervan !

10/07/2015

Geachte lezer,
Wij wensen U een heeeeeeel
prettige vakantie met ..... alles
naar wens. Bij Prefamac
blijven we op post voor Uw
dringende vragen. Want met
de winter in zicht, bent U
ongetwijfeld Uw nieuwe
producten en nieuwe machines
nu al aan het plannen. Dus .....
we hebben wat hulp gezocht
via meerdere nieuwe mensen
en enkele vakantiewerkers.
Veel kijk- en leesplezier, en tot
na Uw vakantie.
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Een zeeeer prettig verlof
We wensen U een zeer goede vakantie met veel zon, hoge bergen, prachtige
meren, inspirerende culturen, lekkere gerechten en drankjes, ..... U kiest het
maar zelf. Ook het team van Prefamac is dringend aan vakantie en al dit
leuks toe ! Het was enorm druk de voorbije maanden. Het lukte ons zelfs niet
om iedereen voor de foto samen hier te krijgen, dus sorry ja, .... er ontbreken
enkele van onze medewerkers. Maaaar Prefamac is NIET GESLOTEN in de
periode van 10 tem 31 juli. Enkel voor onze Nationale Feestdag op 21/07
wordt een lang weekend ingepland.

Plan tijdig uw nieuwe
machines !
De eerste helft van het jaar is
voorbij gevlogen, dus we denken
al allemaal aan Kerst en Pasen
volgend jaar. Door de groeiende
economische heropleving
wereldwijd en zeker ook de lage
EUR, zijn de levertermijnen wat
langer geworden bij Prefamac.
Tijdig plannen van de nieuwe
investeringen is dus de
boodschap. EN HET IS
WERKELIJK GEWELDIG EN
LEERRIJK OM ONS NU TE
BEZOEKEN !!! Al de diverse
machines zijn constant in productie : decoreermachines, koeltunnels,
enrobeermachines, ketels, transportbanden, schilfermachines,
tempereermachines, compact’s, ..... Wij zetten alvast de koffie of thee
en een frisdrank klaar. Een telefoontje volstaat.
Bij meer foto's, meteen enkele geheugensteuntjes voor Uw verlanglijst
:-)

Hallo ... Luna aan de telefoon
“Hallo ik ben de vakantiewerker bij Prefamac ... Luna Deferm, 19 jaar,
2e jaar universiteit Toegepaste Economie achter de rug ... en ja, ik wil
dolgraag internationale ervaring opdoen. Dan kan je niet beter dan door
bij Prefamac gekozen te worden, voor een vakantiejob waarin je zeker
bent met meer dan 100 landen in contact te komen binnen een maand !
Mooi op mijn CV voor later Waarmee kan ik je helpen”
Bij meer foto's zie je dat Luna het al goed gewoon is.
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