F E B R U A R I

In dit nummer:
Mail ons: vakantie@dcobeerse.
be.
Nieuwe gezichtjes.

Respecteer de
spullen van je
klanten.

Het is altijd goed om weten wanneer de schoolvakanties vallen om je vakantie netjes in te plannen.
Vakantieaanvragen voor de schoolvakanties worden voortaan best 3 WEKEN OP VOORHAND
aangevraagd en dit omwille van organisatorische redenen.
Maak dus tijdig jullie planning op -> aanvragen voor deze schoolvakanties die minder dan 3 weken
vooraf binnenkomen kunnen enkel aanvaard worden indien er nog geen vervangadres geregeld
werd met de klant. Voor andere vakantiedagen blijft de regel van 5 werkdagen op voorhand van
kracht.
Alle vakantieaanvragen dienen zowel aan de klant (mondeling) als aan het kantoor schriftelijk doorgegeven te worden via volgende kanalen: via verlofaanvragen of via mail
(vakantie@dcobeerse.be).
Hou er rekening mee -> JE KAN GEEN VAKANTIE NEMEN ALS JE ER GEEN MEER HEBT! Enkel
door het presteren van extra uren kan er dan nog aanspraak gemaakt worden op een vakantiedag.
Op 31 januari 2020 werd het eventueel resterende verlof van 2019 op nul gezet.
Hier volgt het overzicht van de schoolvakanties:

Elektrische fietsen.

Krokusvakantie: 24 februari t.e.m. 1 maart 2020
Paasvakantie: 6 april t.e.m. 19 april 2020
Hemelvaartvakantie: 21 mei t.e.m. 22 mei 2020

In alle vertrouwen.

Zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 augustus 2020
Herfstvakantie: 2 november t.e.m. 8 november 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021

Inschrijving
opleidingen
2020.

Jullie zullen het misschien al hebben opgemerkt dat
er nieuwe gezichtjes zijn bijgekomen: Vantieghem
Elly (zie foto rechts) en Spannenburg Sofie (zie foto
links). Zij zullen jou voortaan verwelkomen aan de
balie. Larissa Royens gaat voortaan de vervangingen
regelen.
Wij wensen onze nieuwkomers alvast heel veel

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69
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succes met deze nieuwe uitdaging!
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Bij sommige klanten ga je een alarmcode of een sleutel overhandigd krijgen. Spring hier voorzichtig mee om! Wanneer je een sleutel
in ontvangst neemt zal er een overeenkomst opgemaakt worden -> dit is uiteraard een afspraak die jij met de klant maakt en waar
wij als onderneming buiten staan. Wanneer je echter de sleutel kwijtspeelt zal de klant dit op jou kunnen verhalen (enkel wanneer
er een sleutel afbreekt in het slot zal onze verzekering kunnen aangesproken worden).
Wees ordelijk en neem je verantwoordelijkheid. De klant geeft je zijn of haar vertrouwen
wees daarom spaarzaam op de spullen van je klanten.

“Ga

Wij zijn bezig met alle info te verzamelen.
Wij hebben 2 leasingondernemingen gecontacteerd die op hun beurt hun concept zijn
komen toelichten. Volgende pistes liggen
nog open: groepsaankoop (contant) of via
lening bij de bank (keuze uit 1 model en 1
prijs) of aanschaf van een elektrische fiets via
leasing (inhouding op het nettoloon, vrije
keuze van het model).

verantwoord
om met de
vrijheid
waarover
je

Jij hebt recht op een veilige en integere werkplek. Indien je met problemen kampt bij een
welbepaalde klant of je ziet door de bomen het
bos niet meer, praat er dan over met onze vertrouwenspersoon -> Katrin Adriaensen. Je kan
haar telefonisch bereiken of maak een afspraak
voor een persoonlijk gesprek (0492 / 61 57 28).
Voor ieder probleem is er een oplossing en je
bepaalt zelf je grenzen.

Wij gaan proberen al deze informatie te
bundelen en dan eventueel via infosessies
deze over te brengen aan alle geïnteresseerden. Wij houden je op de hoogte.

beschikt
wanneer
je
klanten
niet thuis
zijn!”.

“Praat erover want
praten helpt”.

De keuze is nu aan jou! Groei met ons mee! Je kan in 2020 kiezen uit de volgende opleidingen:
Naam + voornaam:__________________________________________________________zal deelnemen / zal niet deelnemen
In het voorjaar:

O Producten in combinatie met materialen en bespreking van het takenpakket

geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom)

In het najaar:

O EHBO

NIEUWSBRIEF

O Omgaan met stress

O Ergonomie

(verplicht voor de nieuwelingen + alle

