Geachte heer/mevrouw,
Scaffolding International BV is een ambitieus bureau dat is gespecialiseerd in het uitzenden
en detacheren van middelbaar en hoger opgeleid personeel in de steigerbouw. Scaffolding
International is bereid zich in te zetten voor een goede dienstverlening in uw en ons belang.
Bij ons staat veiligheid voorop en waken wij ervoor dat ons personeel alleen aan het werk
gaat met de benodigde veiligheidscertificaten.
In de bovengenoemde sectoren zijn wij al geruime tijd actief op het gebied van uitvoerendeen ondersteunende functies. Wij beschikken over een groot aantal kandidaten welke
landelijk inzetbaar zijn.
Wij zijn een frisse jonge organisatie die met een moderne blik kijkt naar het werk en zijn
personeel, hierdoor zijn wij in staat om direct en "to the point" oplossingen te kunnen
aandragen. Wij zijn bereid ons in te zetten voor een goede dienstverlening in ons en uw
belang.
Wij zijn gespecialiseerd in de steigerbouw en de asbest verwijdering op een veilige en
verantwoorde manier. Wij streven bij onze mensen naar een veilige “no-nonsens”
mentaliteit omdat het werk toch gedaan moet worden.
Wij werken met vakmensen en specialisten uit Nederland.
Als leverancier van vakbekwaam personeel met meer dan twaalf jaar ervaring in de
steigerbouw, stellen wij naast de eisen aan vakbekwaamheid ook hoge eisen aan Veiligheid,
Gezondheid en Milieu. Scaffolding international BV zorgt ervoor dat de medewerkers op de
hoogte zijn van de benodigde kennis voor de werkzaamheden en de veiligheidsregels
conform VCA/VCU op de bouwplaats of binnen het bedrijf.
Op de eerste werkdag is een verantwoordelijke van Scaffolding International BV op het
werk aanwezig om voor een introductie van de kandidaat te zorgen. Samen zorgen we voor
een juiste start en de aangenomen afspraak.
Scaffolding international BV is gelegen aan de Rijksweg-Zuid 107 C, te Geleen.
Schroom niet om contact met ons op te nemen want wij werken graag met u samen naar een
hoger niveau...
ceo: Peggy Stijnen
telnr: +31 (0) 46 20 44 884
mail: info@scaffoldinginternational.com

Scaffolding International Rijksweg zuid 107c 6161BH Geleen.
Tel: 0031462044884 mob 0031644503884 Fax 0031462044885.

Wij gebruiken de
volgende keurmerken.
In samenwerking met.
Wij zijn gecertificeerd
voor de volgende
keurmerken.

Voor onze medewerkers hanteren wij de CAO en voorwaarden van de NBBU, wij
beschikken over een G-rekening en verklaring van goed betalingsgedrag van zowel GAK
als Fiscus. Deze zenden wij u op verzoek toe.
Onze Payrolling is in eigen beheer en wordt geverifieerd door EasyStaff deze is aangesloten
bij de branchevereniging:
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen.
Het lidmaatschap
van de en onze NEN-4400:2010 certificering tezamen, vormen een herkenbaar keurmerk
dat de kwaliteit waarborgt en inlenersaansprakelijkheid tot een minimum beperkt
Eaystaff heeft onlangs door het Vlaams Subsidieagentschap als enige Nederlandse
payrollorganisatie erkenning gekregen in België.
Onze medewerkers kunnen in Nederland of buitenland worden ingezet voor een periode
van minimaal een week of langer. De medewerkers verblijven indien nodig in door ons
geregelde accommodatie in de buurt van de werkplek en beschikken over eigen vervoer.
Graag vertellen wij u tijdens een persoonlijk gesprek meer over de mogelijkheden welke
Scaffolding international BV u bieden kan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, of kijken op
www.scaffoldinginternational.com of e-mailen naar info@scaffoldinginternational.com.
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