Op de derde donderdag van april (dit jaar 20 april) - secretaressedag - viert UNIZO al sinds
enkele jaren de - ruimere - 'Dag van de medewerker', voor álle personeelsleden. Omdat
waardering en respect voor personeelsleden wonderen doen.
Dit jaar werd op dag van de medewerker ook een wedstrijd gelanceerd om positieve en
inspirerende acties van werkgevers onder de aandacht te brengen. Ondernemingen die een
vernieuwende, inspirerende, motiverende en/of originele actie opzetten voor hun
medewerkers kwamen in aanmerking om een foodtruck voor het gehele team te winnen.

Onder embargo tot dinsdag 13/06/2017
Winnaar: Goddeeris uit Roeselare
Goddeeris (Gebroeders Goddeeris 25 werknemers + Goddeeris Industrial Piping 29 werknemers)
zette zijn personeel op verschillende manieren in de bloemetjes: 's morgens werden de
werknemers verwelkomt met een smakelijk ontbijt. Tijdens de dag werden ze op de
verschillende werven verrast met een gepersonaliseerde trofee: op de trofee stond één van hun
unieke kwaliteiten of talenten vermeld. De dag werd afgesloten met een zonnige BBQ voor de
werknemers en hun gezin. Van deze dag werden heel wat mooie foto's getrokken en ook een
leuk filmpje gemaakt. Hierop zijn enkel stralende en gelukkige gezichten te zien.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=f_d8Yl8cVBc&t=3s
Prijsuitreiking + persmoment
Op dinsdag 13/06/2017 gaat Karel Van Eetvelt langs bij Goddeeris om hen persoonlijk te
feliciteren. Daarna worden ze getrakteerd op een Foodtruck die bij hen langskomt.

Praktisch
Persmoment 13/06/2017 om 16u30 bij Goddeeris - Vijfwegenstraat 174, 8800 Roeselare
Fotomoment met Karel Van Eetvelt en de Burgemeester van Roeselare
Klik hier voor meer informatie over het bedrijf
www.goddeeris.be
www.facebook.com/goddeerisnv/

Wie is Goddeeris?
Goddeeris bestaat uit twee aparte industriële business units die volledig autonoom
functioneren, maar elkaar wel versterken. Met Industrial Piping willen we inspelen op de
glocalisering. We installeren industriële leidingen in staal, inox en kunststof voor zowel process
piping als utility piping. Deze leidingen worden gebruikt voor bv. stoom, gas en water maar ook
voor het transport van voeding zoals zuivel, chocolade, bierleidingen in een brouwerij… We
richten ons zowel naar grote wereldspelers zoals Coca-Cola en Alpro en zijn daarnaast ook
actief bij lokale groeibedrijven als Colruyt. Maar ook kleinere ondernemingen helpen we graag
verder. Die klanten zijn bijzonder divers, zowel wat grootte als sector betreft.

Industrial HVAC, de andere business unit waarmee we voorzien in verwarming, ventilatie en
koeling, focust eerder op kantoorgebouwen en industriële hallen. Maar ook bv. het aansluiten
van diverse openbare gebouwen en scholen op het warmtenet van Mirom wordt door onze firma
uitgevoerd.
Het lijkt voor de hand liggend, maar het feit dat wij ons telkens aan de vooropgestelde
planning houden, is wellicht onze grootste sterkte. Door stilstanden te verminderen kunnen we
het rendement en de snelheid van de productie verhogen. Onze technische dienst zoekt daarbij
naar oplossingen, maar verzorgt ook de communicatie tussen de verschillende
verantwoordelijken. Dat is essentieel en wordt door de klanten enorm geapprecieerd.
Door de snelle groei die we de afgelopen jaren realiseerden, doen we meer en meer beroep op
interim-arbeiders en onderaannemers. Maar we proberen ook verder te denken en leiden
zoveel mogelijk stagiairs en young-potentials op in onze eigen Goddeeris Academy. De
vaardigheid en knowhow van onze installateurs zijn dan ook ontzettend belangrijk. In de eerste
plaats voor de kwaliteit die we leveren, maar zeker ook bij de vorming van nieuwe mensen.
De toekomst van Goddeeris wordt echter niet alleen op menselijk vlak verzekerd. Eind volgend
jaar staat de verhuis naar een nieuwbouw op het nieuwe industrieterrein Ovenhoek in
Roeselare gepland. Dat onderstreept de ambitie om samen met onze betrokken medewerkers
verder te groeien tot een absolute gevestigde waarde binnen onze doelmarkten.

