Nieuwsbrief niet (goed) weergegeven?

Even voorstellen: Kaylee van Zutphen
In deze rubriek stellen onze medewerkers
zich aan u voor, zodat u weet welke
mensen er werken bij Teuwissen
Installatietechniek.
Mijn naam is Kaylee van Zutphen. Sinds 1
februari 2016 ben ik als BBL-leerling
medewerker ICT-beheerder werkzaam bij
Teuwissen Installatietechniek. Na twee
verschillende opleidingen (Paraveterinair en medewerker
evenementenorganisatie) te hebben gedaan en een half
jaartje te hebben gewerkt, ben ik de opleiding begonnen op
het ROC en zit ik nu goed in deze branche. Over de
klanttevredenheid en collegialiteit ben ik zeer tevreden
binnen het bedrijf Teuwissen Installatietechniek.

Bekijk de webversie

Jakob aan het woord
Vol trots
presenteer ik de
eerste
nieuwsbrief van
Teuwissen
Installatietechniek
.

Deze nieuwsbrief is naast het
persoonlijke contact een van de
middelen waarmee wij willen
communiceren met onze klanten en
leveranciers.

Iets meer over mijzelf: Ik ben 20 jaar en ik woon in Zeist
samen met mijn vriend bij mijn ouders thuis. Dit jaar nog
naar een eigen appartementje. Mijn hobby's zijn dansen en
met vrienden afspreken. De komende tijd ben ik veel bezig
met onder andere de website bij houden, het ticketsysteem
bijhouden, het logboek van de alarmen nakijken,
bedrijfsvideo's maken, evenementen organiseren voor het
bedrijf voor onder andere producten van het bedrijf,
assisteren bij klussen en natuurlijk de nieuwsbrieven.

In deze tweemaandelijkse nieuwsbrief
willen wij u informeren over de laatste
ontwikkelingen binnen Teuwissen
Installatietechniek, en de markt voor
elektrotechniek, inbraak/en
brandbeveiliging, IT, ICT, WiFi,
camerabewaking, internet en telecom.

Ook kunt u mij vaak verwachten aan de telefoon als u naar
het bedrijf belt.

In deze eerste uitgave stelt onze
nieuwe ICT-medewerkster Kaylee van
Zutphen zich aan u voor en leest u
praktische informatie over ons
portfolio en dienstverlening.
Jakob Teuwissen

Tips & tricks?
Tijd gaat snel. Heeft u een noodstroomvoorziening in gebruik voor
telefonievoorzieningen, internetmodem, noodverlichting en vluchtwegsignalering e.d.
Deze hebben niet het eeuwige leven, maar worden doorgaands na drie tot vijf jaar

vervangen om optimaal te kunnen funcioneren op het moment waarop het moet.
Controleer een de aankoopdatum, wellicht staat het erop genoteerd met een label en
vraag ons vrijblijvend wat het vervangen kost. En doe dit voor het te laat is!!
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