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Duitse werknemers autofabrieken krijgen vrijaf voor kwartfinale Mannschaft…
Honderden Duitse
medewerkers van de
autobouwers Volkswagen,
Opel en Daimler mogen
vrijdag vroeger naar huis
om de EK-kwartfinale
tussen Griekenland en
Duitsland op televisie te
kunnen volgen.
Bij Volkswagen mogen
102.000 werknemers de
vestigingen vroeger dan
gepland verlaten. Die tijd
wordt uiteraard niet
afgetrokken van de
werktijd", preciseerde een woordvoerder.
Ook Opel bevestigt dat er akkoorden bestaan, "afhankelijk van site tot site". Zo kan in Rüsselsheim,
waar 3.500 mensen werken in de assemblage, huiswaarts gekeerd worden vanaf 19 uur in plaats
van om 21 uur. De regeling geldt voor alle medewerkers, ook voor zij die niet geïnteresseerd zijn in
voetbalmatchen.
Bij Daimler "kunnen de vestigingen individueel beslissen". Er zijn nog gesprekken hierover lopende,
zegt Dominique Albrecht, woordvoerder van de autobouwer. Het is belangrijk dat bestellingen op tijd
geleverd worden, gaf ze wel aan. De kwartfinale tussen Duitsland en Griekenland, in Gdansk in
Polen, vat aan vrijdag om 20.45 uur. (bron – hln.be)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Opel gaat goedkopere auto's bouwen om kopers terug te winnen…
De Duitse autobouwer
Opel, een dochter van het
Amerikaanse General
Motors, gaat zijn auto's
goedkoper maken om
kopers terug te winnen.
Opel ziet af van zijn
strategie om het merk op te
waarderen. Dat heeft OpelCEO Karl-Friedrich Stracke
vandaag gezegd aan
Automotive News Europe.
"We moeten onze
traditionele klanten
terugwinnen. We hebben
Opel te snel opgewaardeerd. Er zullen aanpassingen komen om onze wagens opnieuw
betaalbaarder te maken", aldus Stracke. De topman liet ook weten dat het Amerikaanse
moederconcern General Motors de investeringen in nieuwe producten niet zal terugdringen, ondanks
de Europese schuldencrisis.
"We gaan duidelijke investeringen doen in de productportfolio van Opel. Ik heb daarentegen
vastgesteld dat enkele van onze belangrijkste concurrenten plannen aangekondigd hebben om te
besparen op investeringen in nieuwe producten." Zo gaf Fiat-CEO Sergio Marchionne vorige week
aan dat de Italiaanse autobouwer de investeringen in productontwikkeling met 500 miljoen euro
terugdringt.
Opel wil tegen 2016 23 nieuwe of opgefriste wagens introduceren. Stracke heeft zich tot doel gesteld
om Opel uit de rode cijfers te halen, maar wil daar gezien het huidige economische klimaat geen
tijdskader voor geven. (bron – hln.be)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Ex Opel barbecue
Op zaterdag 8 september wordt er een barbecue voor de oud
collega’s georganiseerd door de Facebook groep “Den Opel” en
de website van Ex GM Antwerpen. Alle info vindt je op de
website. Daar kan je natuurlijk ook jezelf inschrijven. We
hebben van de cafébaas de bevestiging gekregen dat er ook
goed weer besteld is voor die dag… moest het buiten alle
verwachtingen toch niet zo zijn dan zijn er tenten voorzien en je
kan natuurlijk ook altijd in “De Chalet” zelf terecht. De ideale
manier is dit om nog eens met je oude teamleden af te spreken
onder het genot van een goed stukje vlees met een pintje of
een wijntje. Iedereen is welkom, oud collega’s, hun echtgenote
of echtgenoot, de kinderen… hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Voor de kinderen is er op minder dan 100m. een speeltuin zelfs. Wij hopen op veel volk. Je kan jezelf
ook HIER inschrijven.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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