Tineke van den Hazel stelt zich graag aan u voor...
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Mogen wij even aan u voorstellen...

Tineke van den Hazel-Timmer (l) en Henriëtte van Steeg - van Diest (r)

Uw vaste aanspreekpunt Henriëtte gaat met zwangerschapsverlof.
Vandaag is haar laatste dag bij De Witte Raaf en eind maart hoopt zij te bevallen.

Naar verwachting zal zij dan begin juli haar werk bij De Witte Raaf weer oppakken.
Wij hebben vervanging voor haar gezocht en gevonden!

Wellicht heeft u haar al eens gesproken, Tineke van den Hazel-Timmer draait sinds 1
november mee om ons aanbod, de leveranciers en u als klant te leren kennen. Wij
stellen u in deze nieuwsbrief graag aan u voor.

Vier vragen voor Tineke
Vertel eens iets over jezelf.
Ik ben Tineke van den Hazel, 40 jaar, getrouwd
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fysiotherapiekliniek gewerkt.
Wat kunnen klanten
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Wat vind je tot nu toe van het werk?
Ik draai nu drie maanden mee in het team en ik

Heeft u nog andere
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Neem dan gerust

uitdaging, maar we hebben een fijn team en ik

contact met haar op:

vind het ontzettend leuk om zoveel verschillende
klanten te kunnen helpen. Geen dag is hetzelfde!

T: 0341 552402
E: tineke@dewitteraafermelo.nl

Wilt u een afspraak maken of wilt u een vrijblijvend advies ontvangen? Neem
dan even contact op via 0341 552402 of mail ons op info@dewitteraafermelo.nl
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