
Wethouder Harjo Pinkster
De voorbereidingen van het Clean-
tech Event in Voorst zijn in volle 
gang. Wordt in april door Voorst 
samen met Epe georganiseerd. Be-
stemd voor inwoners, bedrijven, en 
opleidingen. Want , aldus de wet-
houder: “De overheid is er voor de 
inwoners’’. 

Maaike Mulder, Van Dalen 
Installatietechniek
Onlangs realiseerden zij de eerste 
energie-neutrale parkeergarage van 
Nederland. Van Dalen ondersteunt 
ook van harte de Techniekdag voor 
Basisscholen. Sleutelwoorden voor 
Van Dalen: betrouwbaarheid, snel-
heid, teamwork en…op tijd.

Tony Leurink, Intermontage
De gastheer van het SkyRegio team: 
‘’Wij willen mooi werk maken.’’ Dat 
dat lukt, is te zien op de indrukwek-
kende showroom-video. In 40 jaar 
tijd groeide dit familiebedrijf uit van 
slaapkamer tot fabriekscomplex. 
Men werkt voor kleine én hele grote 
klanten..

Jeroen van der Veen, 
Thermen Bussloo
Volgend jaar opent Thermen haar 3e 
vestiging, maar men is nu al met op-
leiden van personeel gestart De TB 
Academy is een professionele well-
ness-opleiding. Hier wordt geïnves-
teerd in medewerkers voor bediening, 
sauna, beauty-team, masseur enz. 

Jeroen Drenth, 
Aan de Stegge Twello
Dit bouwbedrijf heeft steeds meer 
succes. Dat komt, omdat zij ernaar 
streven de verwachtingen van hun 
klanten te overtreffen. Duurzaam-
heid in relaties levert heel veel ver-
volgopdrachten op, onlangs het 10e 
distributiecentrum van PostNL.

Jan de Croon over winterbanden
In zijn enthousiaste ‘column’ geeft 
Jan de Croon slimme tips over win-
terbanden. Dit familiebedrijf staat 
middenin de wereld van de mobi-
liteit, nu al bijna 80 jaar. De Croon 
blijft bouwen aan service en be-
trouwbaarheid. Oja, men zoekt per-
manent parttimers. 

Een ‘’Europese’’ pomp van BBA
In een korte filmimpressie ziet u de 
installatie van een rioolwaterpomp. 
BBA Pumps won namelijk een Eu-
ropese aanbesteding rioolwaterpom-
pen en men is daar buitengewoon 
trots op. Trotse BBA-specialisten 
aan de slag en in the spotlights!

Marjolijn Ober van Zozijn
Vrijwilliger bij Zozijn is heel dank-
baar werk en je kunt zelf aangeven 
hoeveel tijd je beschikbaar bent. Als 
vrijwilliger ben je van onschatbare 
waarde voor mensen met een beper-
king. Zozijn heeft meer dan 725 vrij-
willigers, ben jij de volgende?

BBA Pumps
Verkoper export binnendienst
SAP specialist
Constructiebankwerker / Lasser

Bredenoord Aggregaten
Commercieel medewerker binnendienst
Servicedesk medewerker ICT
Monteur verbrandingsmotoren
Servicemonteur
Manager Service (Internationaal)
Verkoper Binnendienst 
QHSE Manager 
Tender Coördinator
Technisch commercieel adviseur

Van Dalen Installatietechniek
Hoofd Engineering
Servicetechnicus beveiligingsinstallaties
Assistent W-engineer
Enthousiaste W-monteur
Assistent W-monteur
Ervaren W-engineer
E-monteurs
Werkvoorbereider W-installaties Twello
Werkvoorbereider W-installaties Nijkerk
(V)MBO, HBO- of WO stageplaatsen

De Croon Autobedrijf
Parttime pompbedienden
Magazijnmedewerkers

Intermontage
Werkvoorbereider
Wand- en plafondmonteur Intermontage Twente in Borne
Projectleider
BIM Tekenaar
Monteur Interieurbouw

SNP Adviseurs
Student marketing/communicatie

Schoneveld Breeding plantveredeling
Vele tijdelijke medewerkers voorjaar
International growing advisor Azië
Medewerker bloemzaadproductie
Stagiaires

Aan de Stegge Twello Bedrijfshuisvesting
Werkvoorbereider
Kostendeskundige
Junior Bouwtechnisch Inkoper
Adviseur Duurzaam Bouwen
3D Modelleur
Commercieel Projectleider
Technisch Projectleider
Uitvoerder
Stagiair[e] Communicatie
Stage/afstudeerplekken MBO-HBO

Thermen Bussloo wellness, hotel, restaurants
Masseur
Zelfstandig werkend kok restaurant Intens
Chef de partie Wellnessresort
Diverse stageplekken
Leerling bediening Wellnessresort
Leerling bediening Restaurant Intens
Zelfstandig werkend kok
Vakantiekracht/bijbaan horeca
Frontoffice manager
Medewerker schoonmaak
Chef de partie restaurant Intens
Medewerker bediening
Senior marketeer
Ontbijtkok
Souschef
Weekendhulp/vakantiemedewerker housekeeping
Stagiair financiële administratie
Medewerker spoelkeuken

Gemeente Voorst
Stagiaires op diverse afdelingen

Wasco verwarming & sanitair
Medewerker verkoop binnendienst
Vestigingsleider Deventer
Medewerker Product Management
Teamleider goederenontvangst
Stagiair-/afstudeerplekken

Zozijn ondersteunt mensen met beperkingen
Coördinator externe contracten
Coördinerend ondersteuner nachtdienst
Coördinerend ondersteuner Wilp
Ondersteuners Zutphen
Pedagogisch ondersteuner de Speeldoos
Pedagogisch ondersteuner Wilp en Raalte
Praktijkopleider
Vrijwilligers
Leerlingen en stagiairs

Alle vacatures m/v

Hieronder vacatures bij fijne werkgevers vlakbij,    zij investeren in jou! Kijk maar naar SkyRegio TV
www.werkeninvoorst.nu

de nieuwste vacatures vlakbij

Nieuwe digitale 
afvalkalender
De huidige afval-app met de digi-
tale afvalkalender, de Recyclemana-
ger, eindigt per 1 januari 2018 haar 
dienstverlening. 

Voortaan kunnen inwoners van de 
gemeente Voorst hun persoonlijke 
Afvalkalender (van 2018) checken 
en downloaden via: www.mijnafval-
wijzer.nl en men kan de app (mijnaf-
valwijzer) gratis downloaden op de 
iPhone of Android-mobiel. 

Aan de Stegge Twello bouwt op 
Schiphol Logistics Park

Oud & Nieuw bij 
Thermen Bussloo
Het jaar 2017 wordt feestelijk afgesloten en 2018 wordt bijzonder begonnen: 
Men kan in restaurant Intens genieten van een luxe, feestelijk diner, live mu-
ziek, vuurwerk, champagne, all inclusive drank- en hapjes arrangement en 
er staat ook een Nieuwjaarsduik bij de Panoramasauna op het programma! Er 
zijn nog plaatsen in het restaurant beschikbaar.

Groei van het bedrijf zorgt voor nieuwe functies

Schoneveld Breeding bouwt aan groei

BBA pumps werken 
ook in Turkije
Het bouwen van mobiele dieselgedreven pompen is BBA’s specialiteit, maar 
een mooi project met vaste elektrische pompen kan men ook perfect aan. 
Na een uitgebreide test via de lokale BBA Pumps distributeur was de op-
dracht van een keramiek fabriek in Turkije een feit.

Wereldprimeur voor Bredenoord: de SunBox

Duurzaam Intermontage her-gebruikt 
wanden en systeemplafonds

Het is niet alleen mooi wonen in Twello, Voorst en omgeving, maar vlakbij huis liggen 
talloze vacatures op sollicitanten te wachten. Extra gezond voordeel: je kunt ook op de 
fiets naar je werk! Op SkyRegio TV zie je hoe werkgevers hun medewerkers en klanten 
op handen dragen. Duurzaamheid in opleidingen en klant-relaties. Onze gemeente 
werkt ook hard aan een duurzame, schone toekomst. SkyRegio TV wordt uitgezonden op  
TV Apeldoorn, Deventer TV en onze eigen kabelkrant in Voorst. Dag en nacht te zien 
op www.voorst.tv. Fijne vacatures van de belangrijke Voorster werkgevers staan op  
www.werkeninvoorst.nu, raadpleeg deze site regelmatig!

SkyRegio TV ziet u op de 
Kabelkrant van RTV Voorst!
Woensdag  20 december om 20.00 uur
Donderdag 21 december om 18.00 uur
Vrijdag  22 december om 19.00 uur
Zaterdag  23 december om 17.00 uur
Zondag  24 december om 11.00 uur
Woensdag  27 december om 21.00 uur
Donderdag  28 december om 10.00 uur
Vrijdag  29 december om 16.00 uur
Zaterdag  30 december om 20.00 uur

De SunBox is een flexibel systeem dat op maat te maken is voor iedere 
situatie, compact in een container. De basis is een set snel op te bouwen 
zonnepanelen, desgewenst met een accu voor energie-opslag en een ag-
gregaat voor stroomzekerheid bij onvoldoende zonnekracht. Beschikbaar 
in verschillende vermogens en de SunBox levert voldoende energie voor 
bedrijven, ziekenhuizen en hele woonwijken. 

Het Waterschap Zuiderzeeland in 
Lelystad heeft een energieneutraal 
kantoorpand,  voorzien van warmte-
terugwinning en zonnepanelen Aan 
Intermontage de taak om zo duur-
zaam mogelijk te renoveren. Van 
de oude scheidingswanden is liefst 
80%  her-gebruikt in het nieuwe in-
terieur! 

Ook de oude plafondplaten zijn 
gerecycled, waardoor de afvalberg 
en het milieu nog meer worden ge-
spaard. 

Op bedrijventerrein Schiphol Logis-
tics Park is onlangs de officiële eer-
ste paal geslagen voor een nieuw lo-
gistiek bedrijfspand. De nieuwbouw 
wordt door Aan de Stegge Twello 

gerealiseerd op een terrein van 
15.000 m2 tussen de aanvliegroute 
van de Kaagbaan en Aalsmeerbaan. 
Het nieuwe distributiecentrum zal 
bestaan uit ca. 4.500 m² opslagruim-

te en twee kantoorunits van totaal 
ca. 900 m2. 

Het gebouw wordt in mei 2018 op-
geleverd.

Het Twellose Schoneveld Breeding (nu nog aan de Dernhorstlaan) is 
een toonaangevend bedrijf in de Nederlandse tuinbouw. De afgelopen 
jaren is de verkoop en export van bloemzaden fors gegroeid. Om een 
verdere groei en de werkgelegenheid te kunnen waarborgen verhuist 
het bedrijf uiterlijk eind 2018 naar Wilp-Achterhoek waar de nieuw-
bouw inmiddels steeds meer vorm krijgt.

Door de groei van de organisatie is 
er behoefte ontstaan aan coördina-
tie in de dagelijkse werkzaamheden 
in de bloemzaadproductie. Het gaat 
om een nieuwe functie van meewer-
kend voorman-vrouw en om een 
medewerker bloemzaadverwerking.
De Meewerkend Voorman-Vrouw 
staat centraal in de productie. Hij/

zij coördineert en werkt mee. De 
aard van het werk vraagt om een gro-
te nauwkeurigheid van werken. De 
medewerker bloemzaadverwerking 
is werkzaam op de afdeling Zaad-
techniek waar de geoogste zaden 
worden verwerkt en bewerkt. Vanuit 
de kassen komen de geoogste zaden 
naar de afdeling waar de zaden ge-

schoond worden met verschillende 
schoningstechnieken. Vervolgens 
krijgen zaden vervolgbehandelingen 
zoals bijvoorbeeld ontsmetten, dro-
ging of coating waarna ze gesorteerd 
en opgeslagen moeten worden. Ook 
dit werkt vraagt om grote precisie en 
nauwkeurigheid.

B(l)oeiende en informatieve film-
pjes over het bedrijf zijn te vinden 
op het YouTube kanaal van Scho-
neveld Breeding. De video ‘Werken 
bij Schoneveld Breeding’ geeft een 
mooi kijkje naar binnen. (https://
youtu.be/grnjSXtAg5Q) 

De SunBox is geïnstalleerd in een 
container geschikt voor vervoer 
naar de meest afgelegen plaatsen ter 

wereld zonder extra kosten en pro-
cedures. Licht van gewicht, bestaat 
volledig uit prefab en plug&play on-

derdelen en is binnen een dag een-
voudig te monteren tot een werken-
de stroomvoorziening. Ook ideaal 
voor humanitaire projecten in afge-
legen gebieden, want de Bredenoord 
SunBox is ontwikkeld door ervarin-
gen in Oost- en West-Afrika. 

Franz Hullegie of Zef Jansen vertel-
len er graag enthousiast over.


