
Geert Conard schrijft netwerkboek ‘A Girlfriend
in Every City’

Ecademy Press heeft het boek ‘A Girlfriend in Every City’
op de markt gebracht. Hierin schreef Sales Manager en
ICT-journalist Geert Conard zijn ervaringen neer over
‘social business networking’. Het boek toont methodes en
inzichten om te netwerken met mensen, online of face to
face. Het leven van de auteur veranderde door dit sociale
netwerken in een jaar tijd compleet, omdat hij ideeën en
gedachten uitwisselde met compleet vreemden.
Meer info: www.geertconard.com 
of www.agirlfriendineverycity.com

Vlaamse regering start website administratieve
vereenvoudiging
Voortaan kunnen ondernemers overbodige administratie en onnodige
regels melden aan de Vlaamse overheid. De regering riep daarvoor de
website www.samenvereenvoudigen.be in het leven. Suggesties komen
terecht bij de kenniscel wetsmatiging, individuele dossiers bij de Vlaamse
ombudsdienst en informatievragen bij de Vlaamse Infolijn. Vragen over
federale bevoegdheden worden doorgestuurd. Eind mei worden de reacties
op de website gebundeld in een vereenvoudigingsrapport.

ZAKENECHO’S

ASAP HR Group creëert nieuwe divisie
Met ASAP select.ing voegt de Genkse ASAP HR Group een nieuwe divisie toe
aan zijn dienstenpakket. ASAP select.ing komt tegemoet aan de steeds
stijgende vraag naar ingenieurs en hoog opgeleide technici met een ruime
ervaring. De divisie wordt geleid door Jos Van Schyndel, in een vorig leven
zowel actief als personeelmanager, quality manager en als vertrouwenspersoon
tussen een groot ingenieursbureau en de klanten. ASAP select.ing richt zich in
eerste instantie op de Limburgse markt. De dienstverlening zal er voornamelijk
uit bestaan eigen ingenieurs in te zetten op welomschreven projecten en voor
klanten de juiste technische mensen te selecteren en aan te werven.
Meer info: www.asap.be

Achtste LOGIS Veiligheidsdag is groot succes
Voor het achtste jaar op rij organiseerde LOGIS, opleidingscentrum voor
magazijnfuncties, een Veiligheidsdag. Die vond deze keer plaats op vrijdag 9
december in de kantoren van LOGIS in Opglabbeek. Maar liefst 96 personeels-
verantwoordelijken, preventieadviseurs, logistieke managers en opleidingsver-
antwoordelijken vanuit het hele land kwamen met aandacht luisteren naar
infotainer Paul Meert, die het thema ‘Veiligheid kan en moet op elk moment’
aanschouwelijk maakte met een ludieke voordracht. Attitude was hierbij het
sleutelwoord. Daarna vestigden vier LOGIS-instructeurs de aandacht op de
veiligheidsregels die van belang zijn voor bestuurders van interne
transportmiddelen met de quiz ‘De veiligste mens ter wereld’, geheel in de stijl
van het populaire TV1-spelletje ‘De slimste mens ter wereld’. De tevreden
deelnemers werden daarna getrakteerd op een hapje en een drankje tijdens de
receptie, waar ze nog vele tips en ervaringen uitwisselden.
Info: www.logis-opleidingscentrum.be.

SD WORX start Tax & Legal consultancy in Limburg
Het SD WORX kantoor te Hasselt biedt voortaan ook Tax & Legal
consultancy. De medewerkers die hiervoor werden aangetrokken, zijn
gespecialiseerd in nationaal en internationaal sociaal- en fiscaaljuridisch
advies inzake tewerkstelling. SD WORX heeft ook al Tax & Legal activiteiten
in Antwerpen, Brussel en Gent.
Meer info: www.sd.be

Select opent bijkomend kantoor in Hasselt
Rekruterings- en selectieburau Select heeft een bijkomende vestiging in Hassselt
geopend. Het kantoor is gelegen aan de Schiervellaan 14. Hierdoor breidt Select
zijn kwalitatieve service uit naar de Limburgse markt. Select is actief in Office,
Finance, Legal en Human Resources. Een team van ervaren en ondernemende
consultants biedt hun klanten een professionele en persoonlijke service aan.

Kasteel Wurfeld in Maaseik breidt uit
Kasteel Wurfeld, het landelijk gelegen hotel vlakbij Maaseik, breidt uit. Het
bestaande gebouw zal ongeveer twee keer zo groot worden. Bij de huidige 16
hotelkamers zullen er 18 kamers bijkomen, zodat het totaal komt op 34.
Bovendien zullen er diverse salons, voor feesten en seminaries, bijgebouwd
worden met een totale oppervlakte van 300 m2. Er komt ook een volledig
nieuwe keuken, diverse opslagruimtes, nieuwe toiletten voor gasten, alsook
kleedkamers met toiletten en douches voor het personeel. De
werkzaamheden zullen klaar zijn in mei 2006. De totale investering bedraagt
1,4 miljoen euro. Met 34 kamers zal Kasteel Wurfeld het grootste hotel in de
regio zijn. De uitbreiding biedt extra werkgelegenheid voor tien personen.
Meer info: www.kasteelwurfeld.be
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