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NIEUWS

1. Werk/ Leer student bij BKS Schagen

Mijn naam is Hicham Achamrouk en ik doen een 

opleiding "middenkaderfunctionaris" via Bureau 

Vakwerk. Deze opleiding houdt in dat ik 4 dagen 

in de week praktijkervaring op doe via een 

werk/leer traject bij  BKS Schagen.  

Bureau Vakwerk biedt opleidingen aan waarbij 

werk en leren gecombineerd worden. Gedurende 

2. Kort nieuw

BKS Schagen zoekt verbinding via Sport. 

Mailen, bellen, netwerkbijeenkomsten, 

persoonlijk contact. Allemaal vormen om met 

elkaar in contact te blijven om zo een warme 

zakelijke relatie te onderhouden. BKS Schagen 

slaat nu een nieuwe weg in en zoekt de 

verbinding met relaties via sport. Lees hier het 

gehele artikel

Jubileum 30-jarig bestaan met taart afgesloten

BKS heeft in 2018 het 30-jarige bestaan "gevierd" 

via o.a. een communicatiecampagne en een 

relatiedag eind september. Deze mijlpaal is 

afgesloten met een heerlijk taart ter beschikking 

gesteld door Skapande Creatie & Communicatie. 

3. Sinterklaas op kantoor



twee jaar werkt de student 4 dagen in de week bij 

de werkgever, BKS Schagen, om op de 

werkvloer het vak te leren. Ondersteuning komt 

vanuit de opleiding zelf, maar vooral vanuit BKS 

Schagen. 

Ik kom uit Marokko en woon sinds mei 2018 in 

Nederland. Ik ben getrouwd en word binnenkort 

vader.

'Elk verhaal heeft 2 kanten'

BKS Schagen is niet alleen deskundig op 

het gebied van Bouwkostenadvies maar is 

ook een Bruggenbouwer.

Maar wat houdt dat precies in? Houd de 

komende tijd onze website in de gaten of 

volg ons op socal media (LinkedIn) en 

kom meer te weten over BKS Schagen als 

Bruggenbouwer. 

Kijk op onze LinkedIn pagina

De feestdagen staan voor de deur en zo ook bij 

BKS Schagen. Een heerlijke banketletter voor de 

medewerkers van BKS Schagen. 

FIETSEN MET RELATIES 

BKS Schagen is niet alleen deskundig op 

het gebied van bouwkostenadvies, maar is 

ook sportief. Samen met relaties gaan wij 

de strandrace Egmond Pier Egmond op 12 

januari 2019 fietsen. Vooraf wordt er op 23 

december samen "getraind" op het strand 

van Egmond. Beleef het met ons mee. 

- Klik op de foto en

volg het BKS Fietsteam - 

VOLG BKS SCHAGEN OF NEEM CONTACT OP VIA 

Twitter LinkedIn Website Email
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