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Beste Care-collega’s,
De voorbije maanden waren voor iedereen intens. Voor sommigen onder ons was het een
periode met persoonlijk verlies en moeilijke momenten. We weten hoe hard jullie je zijn
blijven inzetten en we zijn enorm onder de indruk van de veerkracht en de volharding die
jullie hebben getoond. Jullie hebben nog maar eens bewezen hoe waardevol jullie zijn voor
Care. Heel veel dank voor alles wat jullie doen.

Tijdens de coronacrisis heeft de wereld niet helemaal stilgestaan. Ook bij ons zijn er nieuwe
ontwikkelingen gebeurd, hebben we jubilarissen gevierd (op veilige afstand), hebben we
collega’s zien komen en gaan … We brengen jullie graag op de hoogte in dit nieuwe C-
magazine, vers van de (digitale) pers. 

Bovendien nemen we jullie mee naar Brussels Airport: niet voor een zomerreisje, maar om
onze oud-collega’s Hans en Freddy te bezoeken! Zij werken er voor Vebego Airport Services,
een van onze zusterondernemingen.

We wensen jullie een deugddoende zomer met veel mooie momenten om de batterijen
opnieuw op te laden. 

Veel leesplezier!

Joost Tilbosch
(CEO Care)

PS - In deze editie stellen de volgende vier redactieleden zichzelf voor. Zij hebben elk een
werknemersnummer geloot van de mensen die in het volgende C-magazine zullen staan.
Misschien zit jij er wel bij?
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Dag van de schoonmaak
Dit jaar was 19 juni de Dag van de Schoonmaak.
We hebben iedereen een bandana bezorgd, met
de slogan “All heroes wear masks”. We hebben
jullie gevraagd om foto’s van jezelf op te sturen
met de bandana aan op de werkvloer en we
hebben heel wat leuke beelden ontvangen!

Nederlands op de werkvloer
Vanaf eind augustus bieden we de opleiding
“Nederlands op de werkvloer” opnieuw aan. De
opleiding gebeurt op je eigen niveau van het
Nederlands en is vooral gericht op de
communicatie op het werk, bijvoorbeeld
schoonmaakmiddelen, takenpakket, contact met
de klant en je teamleider, enz. De opleiding duurt
enkele weken, zodat je tijd hebt om de nieuwe
kennis rustig te verwerken. Het lessenpakket
bestaat uit 33 uren en wordt aangeboden in
verschillende regio’s voor groepen van max. 8
personen. We zullen 43 deelnemers uitnodigen.
Krijg je geen uitnodiging en wil je toch graag
meedoen? Laat het dan zo snel mogelijk weten
aan je teamleider!

Mijn project
Verschillende Care-medewerkers hebben een
subsidie aangevraagd voor een goed doel. Mouna
Sarragi heeft dat gedaan voor de sportclub Lynx
MMA in Deurne, waar ze zich inzet als vrijwilliger.
De vereniging biedt lessen aan in
multidisciplinaire vechtsport (kickboksen, MMA
en thaiboksen). De club geeft jongeren in de
buurt een plaats waar ze zich kunnen uitleven en
creëert een hechte band tussen mensen met
verschillende nationaliteiten. Mouna helpt bij de
organisatie van evenementen en de
administratieve ondersteuning, maar ze biedt ook
ondersteuning en begeleiding aan de jongeren.
Haar zonen van 8 en 14 jaar komen er trainen en
zelf neemt Mouna deel aan de les voor vrouwen. 
Door de lockdown heeft de club tijdelijk de
deuren moeten sluiten, maar er zijn grote
plannen om te verhuizen naar een grotere locatie
en de belangrijke functie van de club verder uit
te bouwen.
Werk jij ook als vrijwilliger of wil je graag je
schouders onder een vrijwilligersproject zetten?
Aarzel dan niet om een eenmalige bijdrage van
maximaal € 500 aan te vragen bij de Vebego
Foundation! Het aanvraagformulier vind je hier.

Impact

Het aanvraagformulier vind je hier. >

https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
https://www.vebegofoundation.nl/mijn-project/aanvraagformulier/
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Care heeft in mei een trofee gekregen omdat we als eerste Vebego-bedrijf het NPS-traject
met succes doorlopen hebben. Als onze klanten tevreden zijn, wij ook! iClean bij Janssen Pharmaceutica:

In de farmaceutische sector bepaalt de GMP-wetgeving dat elke medewerker zijn 
of haar taken moet registreren met zijn of haar persoonlijke initialen. Dat is ook 
het geval bij Janssen Pharmaceutica, een van onze grootste klanten. De registratie 
gebeurde tot nu toe op papier, waardoor er soms meer dan 1000 pagina’s per 
week geprint werden! Dankzij de implementatie van de iClean-app is dat sinds 
eind april niet meer nodig. De medewerkers hebben een opleiding gekregen van 
hun teamleiders en zijn intussen overgeschakeld op een registratie via tablets, 
die de GMP-wetgeving perfect naleeft. Goed bezig!

De medewerkers van Care zijn onmisbaar en maken onze organisatie wat ze is. We zijn
bijzonder dankbaar voor iedereen die zich op lange termijn inzet voor de Care-familie. Een
dikke proficiat aan de jubilarissen van april, mei en juni!

10 jaar – 2010
Iman Abarich
Emilyn Bugarin
Maria Curelariu
Sandra Karlsson

Nieuws

Onze jubilarissen!

Cindy Meeuwes

15 jaar – 2005
Nebiyle Kaba 
Kikonga Landu
Maria Leone
Daisy Robbrecht

25 jaar – 1995
Marleen Buysse

https://youtu.be/REo2UD2KxIg
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Op deze foto’s zie je hoe Cindy, Maria en Nebiyle in de
bloemetjes worden gezet. Gefeliciteerd! #jubilaris
#indebloemetjes

... IN ZIJN KOT
Als we de voorbije maanden wilden feesten, moesten we creatief aan de slag
gaan in ons kot. Gelukkig weten onze medewerkers hoe ze dat moeten doen! Sien
De Clerck neemt ons mee naar haar tuin die heerlijk naar pizza ruikt en Mouna
Sarragi deelt haar vaders geheime recept voor Marokkaanse oliebollen met ons.
Cynthia Hufkens heeft dan weer een recept voor een verfrissende visschotel. Op
het einde van het jaar zullen we alle recepten uit de C-magazines verzamelen in
een Care-receptenboek. Smullen maar!

Iedereen feest...
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Sien De Clerck is niet alleen adviseur Expert Cleaning, maar ze is ook een expert in
genieten van het leven. Haar man en zij zijn dol op pizza. Dus waarom geen pizzaoven
in de tuin installeren? Sien vertelt wat meer over de beste investering van haar leven.

Toen we ons oog lieten vallen op een prachtexemplaar, hebben we niet
geaarzeld. We kochten de oven en mijn man maakte er een omkadering voor. Het
resultaat? Een prachtige en praktische oven met opbergruimte voor de
houtblokken en een handige tafel om pizza’s te maken. Als je zelf soms pizzadeeg
maakt, dan weet je hoe vuil de keuken wordt van de bloem die overal in het rond
stuift. Daar hoef ik me geen zorgen meer over te maken!

Als topping voor onze pizza’s gebruiken we altijd tomatensaus en gemalen
mozzarella, maar de andere ingrediënten laten we afhangen van de inspiratie van
het moment. Zalm, ham, tonijn, geroosterde groentjes … Het levert altijd een
heerlijk resultaat op. Experimenteren met nieuwe toppings is voor mij deel van
het plezier.
Je moet de oven stoken tot een temperatuur van zo’n 400 graden, dus ik probeer
de warmte altijd ook voor iets anders te benutten. Dat levert soms brood op, maar
ook broodpudding, stoofpotjes, gedroogde kerstomaatjes, enz. Ik ben heel blij dat
we nu opnieuw met wat vrienden of familie kunnen genieten van onze culinaire
creaties in de tuin!
Wil je zelf een lekkere pizza maken? Dit is mijn favoriete recept voor pizzadeeg:

Ingrediënten
500 g bloem
270 ml lauw water
7 g droge gist
7 g zout
7 g suiker
Wat olijfolie

Voeg de ingrediënten samen en kneed het deeg minstens 10 minuten. Let erop
dat het zout niet in aanraking komt met de gist tijdens het kneden. Laat het deeg
20 minuten rusten onder een natte keukenhanddoek. Verdeel het deeg in 4, maak
er bolletjes van en laat die rusten tot je wil bakken. Ik maak mijn deeg meestal ‘s
ochtends klaar om het ‘s avonds te gebruiken.

Zomerrecepten
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Of liever iets fris op echt hete 
dagen?

Cynthia Hufkens heeft dan weer een tip voor warme zomerdagen 
waarop je geen zin hebt in een warme maaltijd … een 
zelfgemaakte visschotel. Ze raadt aan om een schotel te maken 
met tonijn, roze zalm met fijngesneden sjalot, tomaat-garnaal 
(uitgeholde tomaat gevuld met garnalen en wat cocktailsaus), 
aardappelsalade (gekookte aardappelen, mayonaise, versnipperde 
ui en verse peterselie) en wat je maar wilt. Lekker verfrissend!

is. Ze zijn bijvoorbeeld heerlijk bij Harira, een stevige Marokkaanse soep met
linzen, kikkererwten, veel groenten en lamsvlees. Maar in Marokko worden ze het
hele jaar door gemaakt, want ze zijn ook heel lekker als ontbijt of als vieruurtje
met een heerlijk glas muntthee. Op de foto zien jullie hoe mijn vader de
oliebollen maakt. Merci papa!”

Ingrediënten
2 kg bloem
1 l water
10 g gist
1 theelepel zout

Meng de bloem met 500 ml water. Het deeg moet hard zijn. Meng vervolgens de
rest van het water met de gist en meng daarna het geheel samen met het harde
deeg. Als laatste voeg je het zout toe. Laat het deeg de hele nacht rusten zodat
het langzaam kan rijzen. Maak de volgende ochtend kleine bolletjes en rek die uit
tot een cirkel. Laat ze zachtjes in een pan met hete olie glijden en haal ze eruit
wanneer ze goudbruin zijn. Smakelijk!

Ramadan: Marokkaanse oliebollen
Verschillende Care-medewerkers hebben onlangs de Ramadan gevierd. Overdag wordt
er gevast, maar na zonsondergang speelt eten een heel belangrijke rol! Mouna Sarragi
deelt met ons het recept van haar vader voor Marokkaanse oliebollen.

“Tijdens de Ramadan eten we deze oliebollen vaker omdat het een hartig gerecht
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Sandra Duuring
Naam: Sandra Duuring

Leeftijd: 47 jaar

Functie en locatie: Districtmanager Care Office Cleaning 
regio Centraal/Antwerpen

Bij Care sinds: 2006

Care-anekdote: Ik ben fier dat ik mijn ex-werkgever People at 
the Point of Purchase, waar ik ooit mijn ontslag heb 
gekregen, een klant van Care heb kunnen maken.

Leukste corona-activiteit: Te voet naar de glasbak wandelen 
met 1 fles! Of mijn konijn knuffelen (in het begin van de 
lockdown, want intussen is het helaas overleden). Poetsen, 
want de poetsvrouw komt al maanden niet meer. Dat geeft 
echter niet, want ik doe dit heel graag. Eindelijk genieten van 
mijn terras en tuin tussendoor, tijdens de lunchpauze of in 
het weekend. Videochatten met mijn vriendinnen of zus. 
Postkaartjes sturen naar enkele vrienden en collega’s met 
een bemoedigende boodschap.

Favoriete vakantiebestemming: Spanje, Italië, Griekenland, 
Ibiza

Hier zul je mij nooit tegenkomen: kippenslachterij

Vraag van Wouter Heggerick: Waarvan geniet je het meest bij 
Care? Waar haal je plezier uit? Alle mogelijkheden en opties 
die je krijgt als Care-werknemer. Bij Care werken is nooit 
saai, want je krijgt de kans om je eigen stempel te drukken.

Mijn vraag voor de volgende werknemer: Naar wie kijk jij 
echt op bij Care?

Annemieke De
Bruyne
Naam: Annemieke De Bruyne

Leeftijd: 43 jaar

Functie en locatie: Marketing- en
communicatieverantwoordelijke (Deurne)

Bij Care sinds: 2015

Care-anekdote: In december 2018 ben ik
met de toenmalige hr-manager voor een
tevredenheidsenquête naar de
medewerkers bij de grote klanten gereden.
Van Deurne naar Zwijnaarde (alle klanten
op het Technologiepark) en Kortrijk (Barco)
terwijl de sneeuw maar bleef vallen …

Leukste corona-activiteit: Wandelen en
fietsen met de kinderen. Ik heb de laatste
tijd ook meer in de keuken gestaan dan
anders.

Favoriete vakantiebestemming: VS

Hier zul je mij nooit tegenkomen:
discotheek

Vraag van Johan Van Calster: Aan wie of wat
ben je het meest gehecht? Aan boeken.
Lezen is mijn passie! Ik lees elke dag en
zou het niet kunnen missen.

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Van wie heb je het meeste geleerd bij
Care?

Personeelsnummer van de volgende
medewerker: 0068

Mouna Sarragi
Naam: Mouna Sarragi

Leeftijd: 40 jaar

Functie en locatie: Medewerker
loonadministratie in Deurne

Bij Care sinds: 2014

Care-motto: Voor mensen met mensen

Leukste corona-activiteit: Geurwaxjes
maken

Favoriete vakantiebestemming: Moet ik
nog ontdekken

Hier zul je mij nooit tegenkomen: Op een
festival

Vraag van Chantal Moerenhout: Waar word
jij enthousiast van? Nieuwe dingen
uitproberen. En activiteiten en feestjes
organiseren.

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Wat maakt het bijzonder dat je voor Care
werkt?

Personeelsnummer van de volgende
medewerker: 3007

Els Van Rijckeghem
Naam: Els Van Rijckeghem 

Leeftijd: 53 jaar

Functie en locatie: HSEQ-manager

Bij Care sinds: 1995

Care-anekdote: Ik moest ooit naar een
opleiding, waarvan ik dacht dat ze in Gent
was (terwijl ik eigenlijk in Drongen moest
zijn). In het Gentse hotel waren er
opleidingen van hetzelfde
opleidingscentrum. Pas na twee uur besefte
ik dat ik in de verkeerde opleiding zat!
Toen ben ik maar vertrokken naar de
“juiste” opleiding.

Leukste corona-activiteit: fietsen

Favoriete vakantiebestemming: Naar de
natuur, het liefst de bergen.

Hier zul je mij nooit tegenkomen: dancing

Vraag van Siham Bouziani: Wat is je
lievelingsgerecht? Biefstuk met
bearnaisesaus en verse frietjes.

Mijn vraag voor de volgende werknemer:
Hoe ziet je droomman/droomvrouw eruit?

Personeelsnummer van de volgende
medewerker: 3993

Wij zijn Care

Personeelsnummer van de volgende 
medewerker: 2181
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Schoon en veilige werkplek

Het is nu belangrijker dan ooit om
werkomgevingen schoon en veilig te houden.
Bekijk hier het filmpje waarin we uitleggen wat
Care doet om daartoe bij te dragen. Denk je dat
het interessant is om ook bij jouw klant(en) zo’n
check te doen, laat het dan weten aan je
teamleider.

Bekijk hieronder.

Desinfecteren, wie zijn best doet
zal het leren

Alpheios heeft een duidelijke video gemaakt over
desinfecteren in tijden van corona. Kijk zeker
voor wat handige tips!

Post-its in de strijd tegen corona

We hebben nieuwe post-its laten drukken om het
overzicht te behouden in deze tijden van corona.
Nadat een vergaderzaal of andere gedeelde
ruimte is gereinigd en ontsmet, plakt de
poetsmedewerker zo’n post-it op de deur of tafel.
Zo weet de volgende persoon die binnenkomt
meteen of de ruimte veilig is of niet. We testen
dit systeem nu in het hoofdkantoor in Deurne en
zullen het daarna inzetten bij een aantal van
onze klanten.

Spic & span
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Het succes van Care is afhankelijk van onze medewerkers, maar ook van goede klanten. We zijn heel trots dat Care deze nieuwe klanten heeft kunnen binnenhalen! #trotsoponzeklanten

LO²cus
Locatie: Technologiepark
Ardoyen, Zwijnaarde, Oost-
Vlaanderen
Opstart: volledige opstart op 1
september, maar we voeren nu al
dagelijkse reiniging uit. 

Smeets & Zonen
Locatie: Bree, Limburg
Opstart: 29 mei
Wat doet het bedrijf? Smeets &
Zonen is wereldwijd actief en
gespecialiseerd in de aan- en
verkoop van tweedehands

Cheops
Locatie: Edegem, Antwerpen
Opstart: 25 mei
Wat doet het bedrijf?
Verschillende IT-diensten voor
bedrijven

GEA Process
Locatie: Wommelgem,
Antwerpen
Opstart: 1 augustus
Team: Stijn (CEC)
Wat doet het bedrijf?
Engineering in de chemische

Trots op onze klanten (oud en nieuw)

We zijn voor verschillende functies op zoek naar gemotiveerde mensen! Ben of
ken jij iemand die in aanmerking komt? Geef dan zeker een seintje of geef de info
door aan geïnteresseerde mensen.

Cleanroom

Kantoorschoonmaak Kantoorschoonmaak Cleanroom

2 cleaning
operators in
Evergem

>

Schoonmaakmedewerker
10 u./week in Lanklaar

> Schoonmaakmedewerker
14,5 u./week in Kortrijk

> Schoonmaakmedewerker
14 u./week in Geel

>

Vacature in de kijker

Team: Tanja De Baere
Wat doet het bedrijf? LO²cus is 
een nieuw onderzoeksgebouw 
van het Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie (VIB) en UGent. 
Care staat in voor het poetsen 
van de ruimtes.

voertuigen en onderdelen. sector, voeding, persoonlijke
hygiëne

https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/188728/2-cleaning-operators-1x-maand-5u-evergem/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/188728/2-cleaning-operators-1x-maand-5u-evergem/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/188728/2-cleaning-operators-1x-maand-5u-evergem/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/188728/2-cleaning-operators-1x-maand-5u-evergem/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/188728/2-cleaning-operators-1x-maand-5u-evergem/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/185506/schoonmaakmedewerker-10u-week-lanklaar/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/185506/schoonmaakmedewerker-10u-week-lanklaar/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/185506/schoonmaakmedewerker-10u-week-lanklaar/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/185506/schoonmaakmedewerker-10u-week-lanklaar/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/176310/schoonmaakmedewerker-14-5u-week-kortrijk/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/176310/schoonmaakmedewerker-14-5u-week-kortrijk/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/vacature/176310/schoonmaakmedewerker-14-5u-week-kortrijk/
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/?q=&f_category=Schoonmaakmedewerker+gespecialiseerde+reiniging&postalCode=&radius=
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/?q=&f_category=Schoonmaakmedewerker+gespecialiseerde+reiniging&postalCode=&radius=
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/?q=&f_category=Schoonmaakmedewerker+gespecialiseerde+reiniging&postalCode=&radius=
https://www.werkenbijcare.be/nl/vacatures/?q=&f_category=Schoonmaakmedewerker+gespecialiseerde+reiniging&postalCode=&radius=
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studenten.

Het grote voordeel van dit bijkantoor? We zijn dichter bij onze klanten, waardoor
we sneller kunnen reageren waar nodig. Maar het allergrootste voordeel is dat we
als Care-team dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. De teamleiders ondersteunen
elkaar door dik en dun en bij verjaardagen of andere gelegenheden worden er
vaak traktaties voorzien. Het bijkantoor in Vilvoorde is een waardige
vertegenwoordiger van de Care-spirit!”

Flashback
Wist je dat het oude kantoor van Care in Deurne zich aan de overkant van het
gebouw bevond? De oude meet and eat was een stuk kleiner en donker. De
afdeling personeelsadministratie bevond zich bijvoorbeeld vlak achter de
receptie.

Er waren heel veel gezellige momenten (en legendarische feestjes op vrijdag),
maar het comfort van het nieuwe kantoor is toch heel wat anders!

Represent Care: Vilvoorde
Wist je dat Care niet enkel bijkantoren heeft in Gentbrugge en Houthalen, maar
ook in Vilvoorde? Dit is het nieuwste bijkantoor, dus we vertellen jullie er graag
wat meer over. Sinds januari 2019 maakt team SUD gebruik van de lokalen van
onze collega’s van NNOF in Vilvoorde. Districtmanager Mo El Morabit geeft uitleg:

“Onze medewerkers werden met open armen ontvangen in Vilvoorde en kunnen
er gebruikmaken van alle faciliteiten, vergaderzalen, warme dranken,
fitnessruimte, enz. De band tussen Care- en NNOF-medewerkers is niet alleen
professioneel, maar ook heel hartelijk. 

Alle leden van team SUD maken gebruik van het regiokantoor. Voor sommigen is
dit zelfs een dagelijkse werkplek geworden (ook al is dat nu even anders).
Bovendien wordt de locatie gebruikt voor basisopleidingen voor medewerkers en

Wist je dat?
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Freddy (links) met enkele nieuwe collega’s

Ons zusterbedrijf Vebego Airport Services staat elke dag klaar om Brussels Airport proper te houden en reizigers een aangename tijd in de
luchthaven te bieden. Daarbij staan properheid, duurzaamheid en comfort centraal.

Onlangs zijn twee bekende gezichten bij Vebego Airport Services aan de slag gegaan: onze eigen Hans Paenen en Freddy Dedoncker. Wij
vroegen hen hoe ze het naar hun zin hebben in hun nieuwe rol.

Hans Paenen: “Sinds 1 april sta ik in voor alles dat met hr te maken heeft: van payroll tot opleidingen en verzuim. We werken samen met een klein
team, dus iedereen springt bij waar nodig. Ik ben tijdens de coronaperiode van werkgever veranderd en dat was heel bijzonder! Het was een rare tijd
om aan de wieg te staan van een nieuw bedrijf dat net nu uit de startblokken moest schieten. Daarom hebben we het plan van aanpak helemaal
veranderd. Door de crisis konden we gefaseerd opstarten en iedereen degelijk opleiden, wat zeker een voordeel was. Mijn nieuwe job is enorm
veelzijdig. Elke dag is helemaal anders! Ik leer enorm veel bij en ben in een team met fantastische collega’s terechtgekomen. We werken met een
team van 7 mensen op kantoor, twee operationele medewerkers en 145 hardwerkende arbeiders. Deze stap zal ik me niet snel beklagen!”

Freddy Dedoncker: “Ik werk sinds 1 april twee dagen per week bij Vebego Airport Services en sinds 1 mei voltijds. Bij mijn vorige werkgever heb ik
al drie jaar op de luchthaven gewerkt en die kriebel heeft me nooit meer losgelaten. Ik ben heel blij dat ik er nu opnieuw voltijds werk. Vroeger
moest ik heel vaak de baan op, maar als je op één locatie werkt, sta je toch dichter bij je medewerkers. Mijn job bestaat vooral uit het aansturen en
coördineren van alles dat bij het schoonmaakproces komt kijken.”

Nieuw commercieel adviseur Limburg en de
Kempen

Sinds 1 april heeft de regio Limburg en de
Kempen een gloednieuw commercieel
adviseur: Marco Gielen. Hij is dan wel
nieuw bij Care, maar de schoonmaaksector
kent hij door en door. Hij heeft meer dan
twintig jaar ervaring met deze sector en
heeft er een echte passie voor ontwikkeld.
We zijn daarom heel blij dat we hem nu tot
een van onze mensen mogen rekenen. Hij
heeft zelfs al een eerste dossier
binnengehaald: Smeets & Zonen in Bree.
Welkom, Marco!

In de kijker



Lindsay Bomeré werkt als pandverantwoordelijke
op CRI Gent. Op de foto staat ze helemaal
ingepakt klaar om de trekkasten aan te pakken!

Luïsa Trujilo poetst de trappen in het Atheneum
van Merelbeke.

Bij Barco laten Aziz Badia en Rina De Smet zich
niet tegenhouden door een mondkapje!

Ook achter de schermen (in dit geval
computerschermen) zijn we hard blijven
doorwerken.

Team centraal komt in het echt samen voor hun
planningsmeeting, maar ze bewaren mooi de
afstand!

#floorfie #vloervandeweek

 
Dennis en Mario staan klaar om de werkvloer van
Decota onder handen te nemen
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Laat van je horen! >>>

Groetjes,

Het redactieteam.
PS - Wist je dat er een exclusieve Facebook-groep bestaat voor Care-medewerkers? Klik hier
(https://www.facebook.com/groups/carewerknemer) en word snel lid om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!

Over Care

Het bedrijf

De werkwijze

Impact op de maatschappij

Diensten van Care

Kantoorschoonmaak

Cleanroom & labo reiniging

Industriële schoonmaak

Klusjes & technisch onderhoud

Contactgegevens

Luchthavenlei 7B - bus 2

2100 Deurne

België

T: +32 (0)3 287 06 10

E: info@care.be

Volg ons

Blijf op de hoogte via onze social media

kanalen of schrijf in voor de Care

newsletter.
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Heb jij een schitterend idee voor Care of wil je graag lid worden van
het REDACTIETEAM?
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