MVO krijgt een gezicht
Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht!
Als re-integratiebedrijf in Midden Nederland zijn wij altijd op zoek naar passend werk voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Voor vijf gemeenten begeleiden wij medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt naar passend werk. Biga Groep biedt aan een grote groep mensen beschut werk. Daarbij ligt de
nadruk op arbeidsdeelname door mensen die anders zonder werk thuis zitten. Met Biga Groep geeft u
maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.

Specialist in repeterend handwerk
Biga Groep is specialist in het uitvoeren van
repeterend handwerk. Producten inpakken,
monteren, doosjes etiketteren, mailingen printen en
samenstellen, assembleren, etc.
Deze werkzaamheden voeren wij uit in onze productieruimtes bij Biga Groep.

Waar nodig maken we gebruik van ons moderne
machinepark met onder andere seal- en krimpapparatuur en bundelmachines.
Maatwerk is het sleutelwoord. Staat uw bewerking
er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden.

Voordelen aanpak
Biga Groep:
●● U kiest voor kwaliteit. Bewijs: tevreden klanten;
●● Uw werk wordt nauwkeurig en op tijd gedaan,

zoals afgesproken;

●● Wij bieden de mogelijkheid tot flexibele inzet bij piek-

momenten;

●● Als opdrachtgever heeft u een vast aanspreekpunt;
●● U kunt gebruik maken van ons magazijn;
●● U kunt bij Biga Groep ook terecht voor andere werk-

zaamheden, zoals groenonderhoud of schoonmaakwerkwerkzaamheden;

●● U geeft een gezicht aan Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen en invulling aan de Participatiewet.

t

‘Zeer professioneel en een bijzondere fijne samenwerking
in alle opzichten. In één woord: geweldig!’
Wilma Laan, Hoofd Dienstverlening, Veteraneninstituut.

‘Ze verzetten veel werk voor ons.
Het werk wordt altijd nauwkeurig afgeleverd.’
Jan van Straalen, Coördinator KNVB.

‘Voor mij is glashelder geworden dat er bij de Biga
Groep flexibele mensen werken, die mij de juiste
extra handjes geven welke nodig zijn om klussen
tijdig te kunnen afronden.’
Max van Mierlo, Teamleider Facilitair, Longfonds.

Vele handen maken licht werk

Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?
Neem contact op met Michael van Dolder voor een vrijblijvend gesprek:
Michael van Dolder

tel. 030 – 850 32 13 / 06 - 143 404 45

			mvandolder@bigagroep.nl

