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Uitzendbureau Flex-in voordurend in beweging
Flex-in Logistics BV maakt momenteel een enorme groei door. “Wij hebben het grote tekort aan
chauffeurs zien aankomen en bieden passende oplossingen” zegt algemeen directeur Eit Blanken.
Wij zijn ons o.a. gaan richten op het aannemen van uit het buitenland afkomstig logistiek personeel.
Wij hebben Duitse, Britse, Franse, Portugese en Poolse chauffeurs in dienst die voornamelijk
internationaal rijden. Binnenkort hebben wij ook Hongaarse en Slowaakse chauffeurs in dienst. Onze
buitenlandse chauffeurs spreken allen Nederlands, Duits, Engels of Frans en hebben de beschikking
over up-to-date navigatieapparatuur. Onze opdrachtgevers hebben dus een uitstekende chauffeur voor
een zeer aantrekkelijk tarief.
Tevens werven wij uiteraard Nederlandse chauffeurs. Om deze werving te stimuleren hebben wij twee
geheel nieuwe promotietrailers ingericht. Deze trailers worden ingezet op diverse beurzen en
evenementen door heel Nederland en tevens in het buitenland. Van 26 oktober t/m 3 november zullen
wij nadrukkelijk aanwezig zijn met één van onze promotietrailers in de RAI op The European Road
Transportshow. De trailer is volledig ingericht met een gezellige bar en vele andere faciliteiten. U kunt
daar onder het genot van een hapje en een drankje, uw en onze mogelijkheden bespreken.
Bij onze stand in de RAI zijn diverse ludieke activiteiten te vinden. Onder andere hebben wij een
leuke prijsvraag waarmee de bezoekers als hoofdprijs een geheel verzorgde week voor 4 personen naar
Torremolinos kunnen winnen. Daarnaast zijn er nog diverse andere prijzen die wij weggeven.
Daarnaast zijn wij ons gaan richten op overig logistiek personeel, zoals magazijnmedewerkers,
heftruckchauffeurs, orderpickers enz. Wij bieden daarin nu ook specifieke opleidingen en trainingen
aan in ons opleidingstraject, Flex-in Education.
Afhankelijk van het soort opleiding wordt er een programma opgesteld waarmee de werknemer direct
aan de slag kan bij één van onze vele opdrachtgevers. Er is een enorm tekort aan logistiek personeel en
wij zorgen er op deze manier voor dat er een constante instroom is
Door al onze ontwikkelingen komen wij steeds nadrukkelijker in de publiciteit. Zo zijn wij o.a. te zien
in het programma RTL Transportwereld (RTL 7) op zondag 14 oktober om 18:30 uur en op zondag 21
oktober gelijk na de uitzending van RTL GP: Formule 1 Brazilië om 20:30 uur. De herhalingen zullen
op zaterdag 20 en 27 oktober om 17:00 uur worden uitgezonden op RTL 7.
Wij hopen u te verwelkomen op de Bedrijfsauto RAI, carrosseriehal standnummer 100.10 op één van
de dagen van 26 oktober t/m 3 november. Voor meer informatie kunt u ook alvast kijken op onze
website: www.flex-in.nl.
Hazeldonk, 5 oktober 2007.
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Foto’s en een backgrounder over Flex-in kunt u downloaden op
http://persbericht.com/flex-in
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Flex-in Logistics, Hazeldonk 6304, 4836 LE Breda, tel. 076- 596 89 04
Eit Blanken, algemeen directeur, telefoon 06-290 51 935
Niels Blanken, commercieel directeur, telefoon 06-293 87 456

