Beste lezers,

We zijn op zoek naar een nieuwe huurder. Help jij ons mee een geschikte
huurder te vinden?
Dit keer een iets kortere editie van de nieuwsbrief waarin je informatie
vindt over de andere bedrijven in het greenstand gebouw. Ook vertelt
Vanita haar verhaal en nog veel meer interessants.

Veel leesplezier!

Petra, Johan en de rest van het ZiPPERZ team.

Wist je dat er in het Greenstand gebouw naast ZiPPERZ nog andere bedrijven
gevestigd zijn ?
begane grond : ZiPPERZ vaste kantoorunits en vergaderzalen
1e verdieping : HSK
2e verdieping : Veritas
3e verdieping : Rotterdam Sport Support
4e verdieping : Restart / Start People
5e verdieping : ZiPPERZ vaste kantoorunits

Kantoorunit en flexbureau te huur
ZiPPERZ heeft op dit moment nog 1 kantoor te huur op de begane grond. Dit is een
ruimte van 19m2. Deze wordt geleverd met 2 bureaus, bureaustoelen en een kastje.

Ook hebben wij nog een aantal flexbureaus beschikbaar.
Mocht je hier interesse in hebben of ken je iemand die graag bij ZiPPERZ zou willen
komen werken laat ons dit dan weten of kom langs voor een rondleiding.

Voor meer informatie kan je mailen naar secretariaat@zipperz.nl
of bellen naar 010-8200004

Heb je onze verkoelende ijsjes al geprobeerd ? Verkrijgbaar in de lunchroom!

Personeel aan het woord

Vanita

Hi allemaal,
Jullie zullen vast wel weten wie ik ben, maar bij
deze wil ik mij dan toch nog persoonlijk
voorstellen.
Ik ben Vanita, 20 jaar oud en woonachtig in
Rotterdam. Ik ben nu al ruim anderhalf jaar
werkzaam bij ZiPPERZ.

Het eerste half jaar liep ik stage voor de opleiding
management assistent die ik op het Zadkine
College heb gevolgd. Tegen het einde van mijn
stage kwam Petra met de vraag of ik het leuk zou
vinden om te werken bij ZiPPERZ. Ik heb hier
eigenlijk geen seconde over na hoeven te denken
en zei meteen ‘’JA!’’.

De werkzaamheden die ik verricht zijn heel afwisselend, van achter de receptie
zitten naar het bijspringen in de keuken of het schoonmaken van de ruimtes. Ik
ben voornamelijk verantwoordelijk voor de receptie, de reserveringen, de
vergaderruimtes en de boekhouding.
Werken bij ZiPPERZ vind ik een leuke uitdaging, juist omdat je hier de kans
krijgt je zelf te ontwikkelen en elke keer weer iets meer leert.

Kortom het werk bij ZiPPERZ past perfect bij me en ik hoop dan ook dat ik hier
nog lang kan blijven om samen met ZiPPERZ te groeien.

Liefs Vanita

Er worden regelmatig computer cursussen gegeven bij ZiPPERZ. Wil je hier
meer over weten?!
Bel of mail ons voor meer informatie.

Borrelen ?!
Afscheid nemen van een collega, is er iemand jarig of heb je een andere gelegenheid om te
borrelen ?
Wij organiseren borrels en denken graag met je mee om het naar wens in te vullen.
Denk hierbij aan warme snacks, stukje kaas, worstje, olijven, wraps. Mocht je andere wensen
of ideeën hebben dan kan je dit aangeven en dan kunnen we samen kijken wat er mogelijk is.
Wil je een vrijblijvende offerte ontvangen stuur ons dan een mail of bel ons.

Wil jij ook een stukje schrijven in onze nieuwsbrief? Neem dan contact op met
secretariaat@zipperz.nl

