Senzer, TNO, Cedris en SBCM denken inclusief

Technologie als
verlengstuk van jezelf
Ingewikkeld assemblagewerk doen met ondersteuning van slimme technologie:
medewerkers van Senzer doen het. SW-Journaal gaat op bezoek in Helmond.
‘We willen reguliere bedrijven laten zien dat ook zij medewerkers uit sociale
werkbedrijven kunnen inzetten.’
Tekst: Annemiek Onstenk
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Generieke Werkgeversvoorziening
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