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BKS SCHAGEN NIEUWSBRIEF: OKTOBER 2018
- BKS 30 JAAR - RELATIE EVENEMENT - BKS FIETSTEAM -
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NIEUWS
1. Relatiedag BKS Schagen

2. Kort nieuws

• BKS Schagen laat zich op een andere manier
zien via een bijzondere
communicatiecampagne waarbij via
tekeningen de kerndiensten van BKS Schagen
naar voren gebracht worden

• Vacature: Begroter gezocht
• Volg ons op LinkedIn en Twitter voor het
laatste nieuws

3. Stagiair Sander stelt zich voor

BKS Schagen bestaat dit jaar 30 jaar en dat mag
gevierd worden. Niet alleen intern met eigen
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medewerkers, maar ook met relaties. Op
donderdag 27 september is BKS Schagen samen
met relaties gaan "rally" rijden met oude Eendjes.
Evenementenorganisator Ducktrail had 12
bontgekleurde Eendjes klaar staan waarmee in
het Noord Hollandse landschap, o.a. de
Beemster, een prachtige route werd verreden. De
rally was niet alleen maar plezier, maar er zat een
heus wedstrijdelement aan vast. Route zoeken,
opdrachten uitvoeren en veel overleg in de
autootjes onderling. Een heerlijk avontuur.
Na een paar uur rijden, een leuke tussenstop met
proeverij ging de stoet op weg naar het eindpunt
om vervolgens met z'n allen te genieten van een
gezellige borrel en BBQ bij de golfclub Zaandam.
Op de website hebben we een prachtig
fotoalbum geplaatst waar deze prachtige dag
herbeleefd kan worden. Klik hier voor het foto
album.

Mijn naam is Sander Grit (19) en vanaf september
loop ik 20 weken stage bij BKS Schagen. Ik doe de
mbo-opleiding Middenkaderfunctionaris bouw,
met deze opleiding wordt mij van veel kanten de
bouw laten zien. Van voorbereiding tot
uitvoering, het komt allemaal aan bod.
Mijn passie voor de bouw is ontstaan door het
nieuwbouwproject van mijn ouders hotel, deze
passie heb ik bij de hand genomen en stop ik nu
volledig in het leren van de kunst dat bouwen
heet. Zodoende daag ik mezelf uit om deze stage
bij de calculatie door te brengen, vooral door de
complexiteit van de projecten waaraan gewerkt
wordt wekt mijn interesse. Het is een eer om bij
BKS een intensieve maar geweldige stage
tegemoet te gaan.

BKS FIETS TEAM
BKS SCHAGEN BESTAAT 30 JAAR

Altijd al een keer Egmond-Pier-Egmond

BKS Schagen bestaat 30 jaar. Gestart in 1988

willen fietsen? Doe mee met het BKS

als Bouwkundig Kalkulatieburo Schagen en
sinds 2012 onder de leiding van R. Wagter en
M. Kingma als BKS Schagen. Komende periode

Schagen fietsteam. Fiets samen met ons
deze strandrace. Samen als een team, in
BKS kleding met een gezellige borrel.
- Klik op de foto en schrijf je meteen in -

zullen we dit heugelijke feit feestelijk vieren,
zowel intern als met onze relaties. Houd onze
website en LinkedIn pagina in de gaten en vier
onze verjaardag mee.

Kijk op onze nieuwe LinkedIn pagina
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VOLG BKS SCHAGEN OF NEEM CONTACT OP VIA

Twitter

LinkedIn

Website

Email
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