Nieuwe klanten

Pools recept

In het kort

Drie mooie nieuwe namen …

Poolse bigos

Wagenpark uitgebreid

We hebben in Q3 voor het eerst enkele
mensen mogen plaatsen bij KD Straalen Spuitservices in Oudenbosch.
Bovendien heeft Braam Champignons uit
het Zeeuwse Yerseke na het lezen van het
klantartikel in de vorige Poolshoogte ook
gekozen om met onze plukkers te werken
én we leveren distributiemedewerkers
aan Warnaco dat de distributie verzorgd
van onder meer Calvin Klein.

Klinkende namen waar we met graagte
voor aan de slag zijn en natuurlijk voor al
die vaste klanten die sinds jaar en dag
een beroep op ons doen.
Onze mensen maken het verschil!

Wij zoeken...
• 24/7 flexibel personeel!
• Gemotiveerde productiemedewerkers!
• Productiemedewerkers die
de Engelse taal spreken!
Bel 0164 - 271 871 en informeer bij ons
accountteam of mail info@laudam.nl

POOLSE STOOFSCHOTEL MET
ZUURKOOL
BEREIDINGSTIJD 140 MIN.
INGREDIËNTEN 4 PERSONEN
500 gram zuurkool • 500 ml water •
2 uien • 250 g champignons • 1/2 witte
kool • 6 el olijfolie • 125 g gewelde
pruimen zonder pit • 700 g ribrunderlappen • 3 teentjes knoflook • 1 rookworst • 250 ml rode wijn • 140 g tomatenpuree • 2 laurierblaadjes
Bereidingswijze
Breng de zuurkool met het water aan de
kook en laat dit 15 minuten koken. Snipper de ui. Maak de champignons schoon
en halveer deze. Snijd de witte kool in
reepjes. Verhit 1/3 van de olie in een
grote pan en bak de ui, champignons,
witte kool en de pruimen (10 minuten).
Snijd de runderlappen in kleine stukjes
en snijd de knoflook grof. Verhit de resterende olie in een koekenpan. Bestrooi
het vlees met peper en zout en bak in 4
minuten bruin. Schep het vlees om met
de knoflook. Giet de zuurkool af en voeg
toe aan het koolmengsel en voeg ook het
vlees toe. Voeg de rookworst (in plakjes),
de wijn, tomatenpuree en laurierblaadjes
toe. Laat met de deksel op de pan op
laag vuur 2 uur stoven. Roer regelmatig.
Breng op smaak met peper en zout.
Serveer deze maaltijd met stevig bruin
brood. Eet smakelijk!

Onze mensen komen naar
u toe en daarom hebben we
enkele nieuwe auto’s aangeschaft. Veilig onderweg in
de Opel Karl. Jawel, die van
de reclame ‘Duitsers hebben
geen humor’. Polen gelukkig
wel!

EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN LAUDAM

Met Burendag sturen we
onze buren altijd een kaartje.
Welke buren? De buren van
alle huizen die we huren
waarin we onze mensen
huisvesten.
Kleine moeite, veel plezier!
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WE GAAN VERHUIZEN
Begin 2017 gaan we verhuizen naar
Roosendaal. Op Borchwerf II betrekken we
een opvallend pand aan de A17.
“Een fantastische zichtlocatie pal aan
de snelweg,” licht Nina Laudanska de
verhuisplannen toe. “We waren niet echt
op zoek, maar het kwam zo op ons pad.”

Blij met de buren …

www.laudam.nl

Het is niet geheel verrassend, want de
nieuwe huurbaas heet Free Doomen
en Laudam mag al jarenlang mensen
detacheren aan het zeer succesvolle
familiebedrijf Altrif Label, dat hij
recentelijk heeft verkocht aan de
Belgische verpakkingsdrukkerij St-Luc.

“Zakendoen met
Free voelt gewoon
goed, altijd.
Een goudeerlijke
kerel en dat heeft
zeker meegespeeld
bij de keuze voor
het nieuwe
onderkomen.”
Free reageert op zijn beurt:
“Vertrouwen is heel belangrijk in de
zakenwereld. Op Nina kun je bouwen.

Laudam is een betrouwbare
partner, altijd!”

3 vragen aan
Lies Zijlstra

Senior accountmanager
Laudam
Laudam
Postbus 680
4600 AR Bergen op Zoom
T 0164 - 271 871
E info@laudam.nl

www.laudam.nl

Aan het woord
Jozua Lagendijk
Chocolagendijk

Wij bieden...
• 24/7 flexibel personeel!
• Vandaag besteld vandaag
aan het werk!
• Ook personeel voor een
kortere tijd!
Bel 0164 - 271 871 en informeer bij ons
accountteam naar de mogelijkheden.
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Wat was de reden om in 2005 de overstap te maken
naar Laudam?
Ik was salesmanager bij Waters Chromatography en dus altijd in gesprek
met witte jassen. Leuk, maar toen daar door reorganisatie een einde aan
kwam, was ik ook wel toe aan verandering. Bij Van Gansewinkel werd ik
hoofd verkoop binnendienst. Niet mijn ding. Ik moet naar buiten en toen
kwam ik op het spoor van Laudam en met Nina had ik gelijk een klik.

Wij niet alleen
maar Polen detacheren?
We werken met meerdere nationaliteiten.

Jozua Lagendijk van Chocolagendijk

Deze keer Ewa Mysior
Ze is een cijfermatig wonder en het
geweten van Laudam. “Dankzij Ewa
doorstaan we elke controle met glans,”
zegt Nina Laudanska vol lof. Ewa Mysior
volgde een technisch economische opleiding
én deed fiscale accountancy en sinds 2005
leidt ze bij Laudam alle personeel- en
verloningszaken in goede banen.

Heb je naast werken ook een andere passie?

WIST U DAT...
Oppassen, want niet alles is eetbaar, maar
wellicht verklaart het waarom wij zulke
goede champignonplukkers leveren.

In het zonnetje

Het team, samen de schouders eronder en samen successen vieren.
De hectiek maakt het ook leuk, geen dag is voorspelbaar en dat vraagt
een hoop improvisatievermogen. Jarenlang bezocht ik enkel maar steriele
laboratoria, nu kom ik bij snoepfabrikanten, champignontelers, distributiecentra, spuiterijen etc. Heel divers en razend interessant.

Jazeker, ik ben gek op honden. Omdat zowel mijn man als ik een drukke
baan hebben, hebben we te weinig tijd om een hond voldoende aandacht
te geven en daarom deel ik sinds 2006 met Nina en haar dochter een
Golden Retriever. Koda is een heerlijk beest. Nu vergeet ik trouwens de
familie, terwijl dat natuurlijk het allerbelangrijkste is. De kinderen en de
twee kleinkinderen, én de derde is onderweg.

Waarom? Omdat het in Polen beter
gaat met de economie en het aanbod
kwalitatief goed, maar in aantallen
minder is dan vroeger.

Lies Zijlstra haar auto
kwijt was?
Dat heb je als een nieuwe
klant in zijn grote pand
meerdere in- en uitgangen
heeft.

We een jubilaris hebben?
En Anita Clerx (Sales &
Marketing) is al 12,5 jaar
bij ons in dienst.
Dat ze tussendoor een
vrijwillige knip had van
enkele maanden
vergeten we voor
het gemak én
voor het gebak!

www.laudam.nl

Klant aan het woord

Wat maakt het zo leuk bij Laudam

Krant NRC Vakantieland Spanje Ontbijt Yoghurt met cruesli Restaurant Famen in Barcelona Favoriete eten Gebakken aardappeltjes, worteltjes en een biefstukje Bier of Wijn Vino tinto Kleur Paars Zomer of winter Zomer Luxe hotel of kampeertent
Beide leuk Zondag Ontspannen de dag genieten, beetje lezen, uurtje sporten Tv Engelse detectiveseries Schoenen Heb ik er heel
veel van Koffie of thee Cappuccino Boekentip De verwarde cavia van Paulien Cornelisse

In Polen heel veel mensen wilde
paddenstoelen plukken?
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Vrijwel alles wordt geproduceerd onder private label
De producten van Chocolagendijk uit Oud-Gastel zijn in de meeste supermarkten verkrijgbaar, maar als merk onbekend bij de consument. “Wij produceren in
opdracht van de grote ketens en de chocoladerepen en chocoladeletters liggen
in de schappen in de verpakking van de klant, vaak ook als huismerk.”

Pieken vragen om flexibel inzetbare arbeidskrachten
Naast een stukje speciaalwerk (relatiegeschenken) dat altijd doorloopt, betreft
het veelal seizoenswerk. In de aanloop naar de feestdagen draait de fabriek op
volle toeren. “Daar moeten we ook de personele bezetting flexibel op aan
kunnen passen, want dan hebben we heel veel handjes extra nodig. Dan heb ik
het niet over chocolatiers, maar productiemensen, mensen die meters kunnen
maken, die de machines bedienen etc. Sinds drie jaar schakel ik tot mijn grote
tevredenheid met Laudam. Momenteel heb ik elf mensen van ze, een shift van
vijf en een shift van zes. Ik verlang tempo, netheid en kwaliteit. Dat is wat ik
vraag en dat is wat ik krijg. Daar komt bij dat we hier moeten voldoen aan de
hoogste eisen qua voedselveiligheid, dus je kunt niet zomaar even iemand hier
neerzetten. We zijn BRC-AA gecertificeerd, zeg maar de hoogste ISO-standaard
voor onze sector en dat kan enkel wanneer ook de mensen die wij inhuren
werken volgens onze spelregels. Bij Laudam snappen ze wat voor type mensen
wij wensen en dus is er geen enkele reden om verder te kijken. En straks zijn we
bijkans buren, dan kan ik helemaal niet meer om ze heen. Benieuwd of ze dan
nog vaker even een koffietje komen halen.”
“Laudam begrijpt ons businessmodel
en voorziet in onze flexibele behoefte.”

Nina: “Dat is in onze sector
een vak apart. Je hebt
te maken met heel veel
verschillende CAO’s en elke
opdrachtgever kent weer
een andere overwerkregeling etc. Zie dan maar
eens het overzicht te
bewaren en alle vragen van
medewerkers te beantwoorden. Dat doet ze met
verve en dus verdient ze
het om in het zonnetje
gezet te worden.”
Ewa: “Juist die diversiteit maakt het zo leuk,
geen dag is hetzelfde en
het is interessant om
Poolse en Nederlandse
wet- en regelgeving te
bestuderen en te vergelijken. Mijn collega’s
weten me ook te vinden
als het gaat om de
tariefstelling en dergelijke, dus het is echt sparren wat we
met elkaar doen. Het is mooi dat ik
dit werk gewoon van hieruit kan doen,
want Nederland is een prima land maar
er gaat niets boven Polen.”

