SALES MANAGER AANGESTELD BIJ VERCOM
Graag stellen wij u voor aan Rik Postma. Deze voormalige
reclame-goeroe met een passie voor golf, is bij ons in
dienst getreden als sales manager! Naast golf gaat zijn
hart ook sneller kloppen van klussen in zijn oude
herenhuisje uit 1912 te Wormerveer waar hij met zijn
vriendin en haar dochter met veel plezier woont.
“Vercom is een ambitieus bedrijf
met jonge, enthousiaste en
gedreven medewerkers. Een
bedrijf met veel kennis en
ervaring en met een heldere
visie voor de toekomst, waarbij
de nadruk ligt op groei, service
en flexibiliteit. Ik ben blij dat ik
deel mag uitmaken van dit team
en kijk uit naar een fijne
samenwerking met u als klant.”,
aldus Rik Postma.

VERCOM GAAT VERHUIZEN!

Met trots kunnen wij melden dat we gaan verhuizen naar het
prachtige Alkmaar. Pal aan de A9, vlak naast het AFAS
Stadion, zal medio 2019 onze nieuwbouw gerealiseerd worden
waarmee wij klaar zullen zijn voor de toekomst! Uiteraard
houden wij u op de hoogte over onze vorderingen.
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Het realiseren van de huidige en
toekomstige ambities van Vercom
International is altijd het doel. Hoe
kunnen wij dit doel blijven
realiseren? Welke verbeteracties
moet onze organisatie nemen? Eén
van deze verbeteracties is dat
Vercom International zal verhuizen
naar Alkmaar pal aan de A9. Daar
zal medio 2019 onze nieuwbouw
worden gerealiseerd waarmee wij
klaar zullen zijn voor de toekomst!

Of het nu gaat om uw specifieke wensen voor kratzakken, liners (voor bijvoorbeeld
Dolav bakken) of hoezen. Wij gaan geen uitdaging uit de weg. Al uw gewenste
verpakkingseigenschappen verwerken wij in uw product.
Kratzakken, liners (voor bijvoorbeeld een Dolav) en hoezen kunnen vervaardigd worden uit
LDPE, HDPE, MDPE of LLDPE. Door een uniek receptuur kunnen specifieke eigenschappen
worden toegevoegd en zorgen wij voor het perfecte eindresultaat, zoals:
• Krimpeigenschappen
• Antislip behandeling
• Een verbeterde doorprik weerstand

• Onbedrukt of bedrukt
• Zuurstofbarrière

Graag blijven wij u per mail (maar niet te vaak) op de hoogte houden van nieuws en speciale aanbiedingen. Wilt u onze emails toch niet langer
ontvangen? Klik dan hier of mail naar unsubscribe@vercom.nl om u af te melden. Per 25 mei 2018 is bovendien de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook Vercom International BV respecteert uw privacy. Klik hier om ons privacystatement te lezen.

Heeft u een vraag of wilt u een
bestelling plaatsen? Neem dan
gerust contact met ons op.
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