IMPACT - MAAKT WERKEN MOGELIJK
ASSEMBLEREN EN
MONTEREN

Uw productiewerk in onze handen
VERPAKKEN

U heeft werk voor langere of korte tijd, maar niet de ruimte en/of mensen om
het uit te voeren? Laat uw productiewerk door IMpact verzorgen. Van het inen verpakken van materialen, tot aan complexere technische assemblage en
elektromontage. IMpact maakt het mogelijk.

Assembleren en monteren
IMpact assembleert en monteert een scala aan onderdelen, halﬀabricaten en
eindproducten. Dat kan voor grote of kleine series. Wij beschikken over hoogwaardig
ingerichte machines om te knipstrippen, voor het coderen van bekabeling en voor het
krimpen en persen van contacten op diverse soorten kabels.
Onze medewerkers werken op basis van schema’s, uw speciﬁcaties en/of voorbeelden
van het product. Omdat de producten vaak een onderdeel vormen van een groter
productieproces, leveren wij de producten desgewenst volledig getest op. Voor u een
zorg minder.

Verpakken
U kunt bij IMpact terecht voor het verpakken, inpakken of ompakken van
uw producten. Van kortlopende opdrachten tot zelfs invulling geven aan uw
productielijn. IMpact maakt het mogelijk en samen met u kijken we naar de beste
verpakkingsoplossing. Waar het moet, werken we machinaal. Ook werken we
handmatig als meer controle nodig is.

Met de juiste contractvorm
U kunt het werk bij ons in huis laten uitvoeren, maar wij kunnen ook onze
werknemers op uw locatie laten werken. Wilt u de werknemers zelf aansturen of
laat u dat liever door ons doen op basis van detachering of begeleid werken? Wij
adviseren u graag welke contractvorm het beste bij uw wensen past.
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Meer informatie
Wij hebben alle voorzieningen in huis om voor u snel aan de slag te kunnen gaan.
Wilt u meer weten wat IMpact voor u kan betekenen op het gebied van assembleren,
monteren en verpakken? Neem contact op met ons accountteam via 038 331 59 44 of
info@impact.nl. Wij helpen u graag verder.

Over IMpact
IMpact is dé organisatie die maatschappelijk invulling
geeft aan alles wat te maken heeft met werk in de
regio Kampen en Dronten. Het is onze kracht mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt de gewenste
arbeidsvaardigheden te leren én aan het werk te
helpen. Onze kennis van de Sociale Zekerheid komt
daarbij goed van pas.
Om dit mogelijk te maken werken wij samen
met partners, zoals de gemeenten Kampen en
Dronten, het UWV, scholen, zorginstellingen en het
bedrijfsleven.
Meer informatie leest u ook op www.impact.nl.
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T: 038 331 59 44

IMpact Dronten
De Boorn 15
8253 RA Dronten
T: 0321 32 85 60

