Open dag trekt meer dan 500 bezoekers.
Zaterdag 25 april 2015. Bewolkt. Hier en daar
een spatje regen. Ideaal weer voor het
bezoeken van een open dag. Dat is ook wel
gebleken, want de medewerkers van Novatec
mochten meer dan 500 bezoekers ontvangen
en rondleiden.
Veel bezoekers waren familieleden van medewerkers, maar er zijn
ook een burgemeester, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren gespot. Ook een flink aantal ondernemers bezocht de
open dag. En een groep die niet onvermeld mag blijven, zijn de
belangstellende buurtbewoners en andere belangstellende
inwoners uit het werkgebied van Novatec die deze kans grepen om
eens te zien hoe Novatec er van binnen uitziet.
‘s Middags verzorgde RTV Noord twee keer een korte live radiouitzending waarin
medewerkers de gelegenheid
kregen om te vertellen over
hun werk en hoe belangrijk
Novatec voor hen is. Die kans
lieten Astrid van den Heuvel,
Dineke Bierman en Ronny
Aalders zich niet ontnemen.
Het resultaat was een leuk
stukje radio.
Bubbelbad
Al die bezoekers keken hun ogen uit. De verschillende afdelingen
presenteerden eindproducten van opdrachtgevers waarvoor
Novatec de onderdelen maakt. Een paar voorbeelden:
bubbelbaden, kleedcabines voor gebruik in de asbestreiniging en
tochtprofielen en door Novatec gepoedercoate stoelen en tafels.

Veilig
De dependance van het Kringloopcentrum werd druk bezocht, net
als de Kwekerij, waar
bezoekers tuin- en
perkplanten konden
kopen. Op het
veiligheidsplein bij de
hoofdvestiging konden
bezoekers op interactieve
manieren ervaren hoe
Novatec veilig en plezier
werken promoot.

Voortreffelijk
NovaWork, het re-integratiebedrijf van Novatec, liet aan bezoekers
zien hoe zij door middel van
scholing en training
medewerkers voorbereiden
op werk buiten Novatec. De
medewerkers van de catering
verzorgden de meer dan
voortreffelijke hapjes en
drankjes.

Succes
Kortom, het bezoek kon Novatec zien zoals het er werkelijk uitziet:
een bruisend bedrijf met veel verschillende soorten werk dat
uitgevoerd wordt door trotse, ijverige en gemotiveerde
medewerkers. Zij maakten deze Open Dag tot een succes!

