IMPACT - MAAKT WERKEN MOGELIJK
LOGISTIEKE
AFHANDELING
HEF- EN REACHTRUCKOPLEIDINGEN

IMpact: voor logistiek en meer!
Besteedt u productiewerkzaamheden bij IMpact uit en zoekt u tevens een plek voor
uw productievoorraad? Dat kan bij IMpact. Zoekt u een geschikte partner voor een
opleidingstraject voor een hef- of reachtruckbestuurder, ook daarvoor bent u bij
IMpact aan het juiste adres. In deze folder leest u daarover meer.

IMpact: voor uw logistieke afhandeling
Huurt u een productiehal op één van onze locaties in Kampen of Dronten? Wilt u een
plek voor uw productievoorraad? IMpact ontzorgt u met de logistieke afhandeling van
uw producten bij ons in huis. In ons magazijn aan de Gildestraat 1 te Kampen kunnen
wij voor u de in-, op- en uitslag regelen. Daarvoor zetten we ons groot en klein
transport in en onze eigen hef- en reachtrucks. Ons gediplomeerd personeel regelt
het voor u.

IMpact: voor hef- en reachtruckopleidingen
U kunt bij IMpact terecht voor het verzorgen van hef- en reachtruckopleidingen in
huis. Ook mensen die minder makkelijk kunnen leren, komen bij ons hiervoor in
aanmerking. In een periode van twee weken leert een logistiek medewerker bij ons in
de praktijk te werken met deze transportmiddelen. Certiﬁcaat bij ons behalen = direct
bij u aan de slag!
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Meer informatie
IMpact ontzorgt u graag met de logistieke afhandeling en de opslag van uw
producten. Heeft u vragen? 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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IMpact Kampen
Gildestraat 1
8263 AH Kampen
T: 038 331 59 44

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

