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Uit respect…

Wil General Motors verder afslanken in Europa?

AP
Volgens The Wall Street Journal zou de Amerikaanse autoproducent General Motors van plan
zijn om een of twee fabrieken in Europa te sluiten. Het Europese filiaal heeft vorig jaar een
flink verlies opgetekend, ondanks het succes van GM elders.
Het nieuws is nog niet officieel bekendgemaakt en volgens de Amerikaanse beurskrant zou dat over
enkele weken kunnen gebeuren.
Er is al langer onrust over de Europese vestigingen van General Motors. Niet dat die groep het niet
goed doet. Nadat GM enkele jaren geleden door de Amerikaanse overheid gered moest worden,
heeft het bedrijf een opvallende heropstanding doorgemaakt met nieuwe modellen en is het bedrijf
opnieuw op de beurs genoteerd.
Vorig jaar werd de comeback van GM gevierd met een recordwinst, maar het Europese filiaal met
Opel en Vauxhall incasseerde toen een verlies van 700 miljoen euro.
Onlangs groeide de onrust bij de Europese merken toen bleek dat GM een alliantie sloot met de
Franse tegenhanger PSA Peugeot-Citroën. Opel/Vauxhall is nu bang om de dupe te worden van die
vrijage.
In Duitsland heeft Opel vier fabrieken: in Rüsselsheim, Bochum, Eisenach en Kaiserslautern. Het
Britse zustermerk Vauxhall heeft fabrieken in Ellesmere Port en Luton. Daarnaast zijn er ook nog
fabrieken in Gliwice in Polen en in Sint-Petersburg in Rusland. (bron – www.deredactie.be)

Niet vergeten hé ;)

Leuke tips ingestuurd door ex-collega’s.
Rudy Puttenaers stuurde volgende leuke link door… Klik HIER.

Update van vorige Nieuwsweek
Patrick Beulens had een vraag voor de ex-collega’s…
Beste collega's is het jullie ook al overkomen dat je solliciteert voor een bepaalde job en dat ze je dan
uitnodigen op een interim-kantoor om je IN TE SCHRIJVEN en dat je daarna niets meer hoort ik
begin stilaan te denken dat ze betaald worden om je IN TE SCHRIJVEN en daarna HOOR JE NIETS
MEER.
De volgende reacties zijn bij Patrick in de mailbox gevallen…
-------------------------------Hallo
Ja ik heb het 2 jaar lang meegemaakt, had me ingeschreven in 3,4 interim-kantoren,en nooit geen reactie gehad.
Heb nu een parttime job gevonden via de VDAB website, ook had ik me ingeschreven op Stepstone, en via
hen had ik wel bijna elke dag mails met job aanbiedingen dus dat was wel goed.
Probeer het zo eens , veel succes
B.D.
-------------------------------Beste Patrick,

Heb inderdaad enkel sollicitaties gedaan via interim kantoren. In advertentie stond kans op vast werk na interim periode,
maar na het inschrijven wordt het stil. Ze zouden contact opnemen met de klant, maar niet altijd krijg je respons. Als ik al
respons krijg werd er met mijn wensen geen of weinig rekening gehouden. Het inschakelen van interim kantoren werd
tijdens het outplacement besproken en hier kwam naar voren dat zij een x-aantal mensen moesten hebben om dan "hun"
favorieten aan te bevelen aan de klant.
Groeten,
M.d.V.

-------------------------------Hoi
Ik weet alleen dat de interim zo een groot mogelijk klantenbestand wilt ! voor de cijfers of het geld weet ik niet??

G.C.

