MILIEUMAATREGELEN MET RENDEMENT OF NIEUWE BUSINESS

‘Omarm de
milieuwet’
Draai je meer dan € 50 miljoen omzet, heb je meer dan 250 mensen in dienst of ben je groot
energieverbruiker, dan eist de overheid dat je een energie-audit laat doen. Wéér een verplichting waar
je als ondernemer niet op zit te wachten. Tenzij het geld oplevert. “Wij houden alle bedrijfsprocessen en
energiestromen tegen het licht om te zien waar het beter kan. Beter voor het milieu, én zeker beter voor je
omzet”, aldus Mark Bakker en Anita Spijkers van KEI Advies.
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bedrijfsprocessen van een onderneming ook

De klimaatmaatregelen van de overheid nemen
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JOBS!

MARK BAKKER

ANITA SPIJKERS

KEI Advies groeit en is hard op zoek naar

Functie: algemeen directeur

Functie: commercieel directeur

hbo’ers en wo’ers met een installatie

Geboortedatum: 25 oktober 1966

Geboortedatum: 1 juni 1965

technische achtergrond en interesse in

Woonplaats: Alkmaar

Woonplaats: Alkmaar

energievraagstukken. Ook technisch

Burgerlijke staat: gehuwd

Burgerlijke staat: gehuwd

opgeleide mbo’ers met ervaring bieden wij
uitdagend werk. Interesse? Mail je CV naar
spijkers@kei-advies.nl.
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