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Verdubbeling productie
creëert extra jobs
Ramen en deurenproducent
Verona NV uit Booischot Heist
op den Berg investeerde twee
miljoen euro in nieuwe alumini
umproductielijnen Op termijn
moet dat ook zorgen voor extra
werkgelegenheid De nieuwe
productielijnen werden vrijdag
officieel geopend door Heists
burgemeester
Luc
Vleugels
CD V en gedelegeerd bestuur
der Tom van Herwaarden van
Verona NV In februari werden

de lijnen stilaan operationeel
waardoor de productiecapaciteit
van aluminium uiteindelijk ver
dubbelt bij de Booischotse tak

van het bedrijf De voorbije ja
ren zagen we een uittocht van
productiebedrijven in ons land
maar we denken dat we goed ge
plaatst zijn om in de toekomst
sterk te groeien en een leidende
rol te spelen in België stelt van
Herwaarden

30 tot 50 jobs
Bovenop de grote investering
in Booischot investeren we ook

nog eens vier miljoen euro in de
uitbreiding van onze pvc pro
ductie in Tielt nieuwe logistieke
voorzieningen en bureaus Kos
tenefficiënte productie is be
langrijk maar niet genoeg Daar
om zetten we ook sterk in op in
novatie
Zo hopen we de
komende drie jaar tussen de der
tig en vijftig nieuwe medewer
kers in dienst

te kunnen ne

men

Bij de vernieuwing werd onder
andere nog gekeken naar zo ergo
nomisch mogelijke werkomstan
digheden en de beste balans tus
sen automatisatie en handwerk

In samenwerking met leveran
cier Reynaers Aluminium werd
ook een systeem uitgewerkt dat
van de hele aluminiumproductie
een papierloze aangelegenheid
maakt Reynaflow biedt aan elke
werkpost
een computer met
touchscreen waarop werkne
mers een overzicht krijgen van
hun uit te voeren taken

kvro

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

