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Valkenaar verhuist
dat we moeilijk te vinden
zijn en ook het parkeren
is soms lastig”, legt medeeigenaar Raymond Valkenaar (39) uit. Samen met
broer Adriaan (37) heeft
hij de zaak in 2002 van
zijn vader overgenomen.
“We hebben lang gezocht

O P ZO EK N A A R
ÉC H TE VA K M EN S EN ? !

Leegverkoop
meubelzaak

SALES MANAGER M/V
Omgeving Hengelo – Fulltime – vacaturenr; HDB00398
Werkzaamheden;
Penetrate new markets, recruitment and cultivation of high
quality Rep prospects to expand the export business, communicate with customers to answer technical questions, interact
with other departments in the organization to insure the proper
handling of customer requirements and travel internationally to
increase the volume of business.
Functie eisen;
- Four-year degree or experience in sales and/or marketing;
- be able to travel a minimum of 50% overnight away from
home;
- you have to speak and write perfect English, Italian and
preferable a third language.
CNC DRAAIER M/V
Omgeving Hengelo – Fulltime - vacaturenr; HDB00393
Werkzaamheden;
Het bedienen van CNC machines voor de bewerking van diverse producten. Je voert materialen aan en bewaakt het proces.
Functie eisen;
- Je beschikt over een technische achtergrond;
- enkele jaren werkervaring als CNC draaier;
- je kan goed zelfstandig werken.
ONDERHOUDS- EN SERVICEMONTEUR M/V
Omgeving Hengelo – Fulltime – vacaturenr; HKR00347
Werkzaamheden;
Het zelfstandig onderhouden en repareren van sorteerinstallaties. Je bent verantwoordelijk voor de de controle op naleving
van de VCA en ARBO voorwaarden en eisen. Voor deze
functie ben je werkzaam in Nederland, België en Duitsland.
Functie eisen;
- Afgeronde opleiding MTS-WTB met aanvullende opleiding
Hydrauliek en Elektra;
- kennis van PLC besturingen;
- VCA-diploma voor operationeel leidinggevende;
- bereid om regelmatig in de kost te gaan.

Meubelzaak Valkenaar gaat verhuizen naar een nieuw onderkomen.
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Nivon-cursussen 2010/2011
Het Nivon in Hengelo organiseert dit jaar de volgende
cursussen:
TALEN
•
•
•
•
•
•
•

Engels beginners
Engels meer gevorderden
Engels conversatie
Frans beginners
Frans meer gevorderden
Frans conversatie
Spaans beginners en meer gevorderden

en verder :
•
Yoga
Kosten:
Talencursussen : 20 lessen van 90 min. e 105,- ,
leden Nivon e 90,Yogacursus :
20 lessen van 60 min. e 115,- ,
Nivonleden e 90,-

HENGELO – MeubelzaakValkenaar is al ruim
65 jaar een begrip in
Hengelo. Het is een echt
familiebedrijf, waarbij
service, smaak en kwaliteit voorop staan. Na
jaren gevestigd te zijn
aan de Langelermaatweg, verhuizen ze in oktober naar hun nieuwe
onderkomen aan de
Pasmaatweg. Eigenaren

start
sept. 2010
in deeltijd

Raymond en AdriaanValkenaar leggen uit
waarom.
Meubelzaak Valkenaar beschikt over een ruime collectie kwaliteitsmeubelen,
maar het huidige pand
voldoet niet langer aan de
hedendaagse eisen. “We
zitten nu ruim vijftig jaar
aan de Langelermaatweg,
maar de ruimte hier is beperkt en de locatie niet echt
geweldig. We horen vaak

Erkende opleiding

Pedicure
Schoonheidsspecialist

schrijf
nu in

Informatie- avonden : op woensdag 1 september en
donderdag 2 september van 19.00 tot 20.00 uur in het
Nivoncentrum Lodewijkstraat 1 te Hengelo.

www.imko-college.nl

Telefonische informatie: 074-2423110 of 074-2423827

Hengelo 0800 - 0203045

naar een geschikt pand
en dit eindelijk gevonden
aan de Pasmaatweg 9 (zijstraat Wegtersweg). Een
oppervlakte van 900 m2,
alles gelijkvloers, genoeg
parkeergelegenheid en
op steenworp afstand van
publiekstrekker Gamma!”
Van recessies lijkt dit drie
generaties tellende familiebedrijf geen last te hebben.
“We zijn een stabiel bedrijf
met veel vaste klanten,
die ons vast wel weer op
onze nieuwe locatie zullen
weten te vinden. Momenteel zijn we druk met de
leegverkoop. Veel voorraad
móet weg, dus we zijn flink
aan het stunten met speciale prijzen, soms wel tot
70% korting”, vertelt Adriaan enthousiast. In oktober begint Valkenaar met
de verhuizing naar hun
nieuwe pand. De feestelijke opening staat gepland
voor eind 2010.

Hengelo kort
- ROMMELMARKT
De UBUNTU rommelmarkt vindt zaterdag 28 augustus van 10.00 - 14.00 uur
plaats in de snuffelschuur.
IJsbaanweg 41. Een deel
van de opbrengst gaat naar
de organisatie Kleding voor
Zimbabwe. Meer informatie: tel. 06 24262191.

- BAZAAR
Aan het Bevrijderslaantje
6 wordt vrijdag 27 augustus van 10.00 - 16.00 uur
een bazaar gehouden. Met
een kleine rommelmarkt,
creatieve demonstraties,
lekkernijen,grabbelton en
verloting.

SPUITER/ VOORBEWERKER M/V
Omgeving Hengelo – Fulltime - vacaturenr; HDB00401
Werkzaamheden;
Het zodanig bewerken van onderdelen dat deze schoon en
vetvrij worden door middel van poetsen, stralen, ontroesten,
ontvetten etc. Het spuiten van de onderdelen, het verrichten
van eenvoudige montage en démontage werkzaamheden.

- MEDITATIE
Functie eisen;
- Certificaat leerlingstelselopleiding voorbewerker of gelijkwaardig aangevuld met vakgerichte cursussen;
- enkele jaren ervaring als spuiter/voorbewerker;
- kennis van werk-, kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften;
- kunnen werken in teamverband.

Elly Gaalman geeft vanaf
woensdag 1 september een
cursus meditatie en intuïtie. Deze cursus is gericht
op je eigen groeiproces en
het ontwikkelen van je intuïtie. De cursus omvat 30
woensdagen van 19.30 tot
21.30 uur. Meer informatie:
tel. 074 2439392.

CONSULTANT M/V
Omgeving Hengelo – Fulltime - vacaturenr; HDB00100
Werkzaamheden;
Je verzorgt zelfstandig procedures van opdrachtintake, tot
de opdrachtuitvoering. Je stelt het functieprofiel op, benadert
kandidaten, voert selectiegesprekken en presenteert de kandidaten bij de opdrachtgever.
Functie eisen;
- HBO werk- en denkniveau;
- ervaring in soortgelijke functie;
- representatief;
- commerciële instelling.

wil je blijven leven,
wacht dan even.
Veel kinderen steken op weg naar school een spoorwegovergang over. Bijna
altijd gaat dat goed, maar heel soms ook niet. Ieder jaar vinden er nog steeds
ongelukken plaats omdat kinderen (en helaas ook volwassenen) niet wachten
tot het rode licht is gedoofd. ProRail doet er alles aan om overwegen zo veilig

Euro Planit Personeelsdiensten
Amarilstraat 28, 7554 TV Hengelo

mogelijk te maken. Wat u als ouder kunt doen is uw kinderen op het hart
drukken te wachten voor het rode licht. ‘Wil je blijven leven, wacht dan even.’

 074 250 38 00
stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

Dan komen ze veilig op school en ook weer thuis. Dank u wel.

- FOTOGRAFEREN
Voor wie meer uit een digitale camera wil halen,
houdt de bibliotheek Hengelo een cursus. De deelnemers krijgen onder begeleiding van een professionele
fotograaf een introductie in
de digitale fotografie met
basistechnieken, composities en tips en trucs. De
cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en de kosten zijn
40 euro voor leden en 45
voor niet-leden van bibliotheek Hengelo. De cursus is
op donderdagavond 2, 9, 16
en 23 september van 19.0021.00 uur. Meer informatie:
www.bibliotheekhengelo.nl

