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Productie pakt
Postcode Loterijagenda’s in
Als je de afgelopen maanden in de productiehallen op
Kriekenoord bent geweest, heb je ze vast en zeker zien
liggen: de Postcode Loterij-agenda’s! Sinds september
zijn onze collega’s van Productie druk bezig geweest

Herman blij met
nieuwe werkplek

met het inpakken van de agenda’s. In 3 maanden tijd
hebben zij 644.000 agenda’s ingepakt. Alle leden van
de Postcode Loterij krijgen deze agenda in december
thuisgestuurd.

Herman werkt al 33 jaar bij Pantar. Sinds kort heeft hij een
nieuwe uitdaging als medewerker van de Selecta koffiemachines
in het stadhuis. Technisch werk én sociaal contact, een combinatie
waardoor Herman helemaal op zijn plek zit. “Ik heb de belangrijkste
taak hier,” zegt Herman lachend, “veel mensen willen tijdens het
werk een lekker bakkie koffie. Dan moet wel alles goed werken.
Daar zorg ik voor, samen met mijn collega’s.”
Het bijvullen van de koffiebonen, mengkommen spoelen,
schoonmaken en prutzakken vervangen, het zijn de taken van
Herman en zijn collega’s. Herman: “We werken met schema’s.
Per dag zien we wat er moet gebeuren. Op deze manier worden
alle onderdelen onderhouden en schoongemaakt.”
“Hiervoor werkte ik bij Productie, maar ik ben blij dat we nu
een passende werkplek hebben gevonden!”

Succesvolle
samenwerking met
Siebel Juweliers

Bijzondere opdracht
voor het naai-atelier
In het naai-atelier wordt gewerkt aan een
bijzondere opdracht. Voor een klant maken zij
lijkwades. Dit is een kleed waar een overleden
persoon in wordt gewikkeld. Sommige mensen
willen geen kist voor hun uitvaart en kiezen voor
een lijkwade. Deze worden gemaakt van duurzaam
materiaal zoals hennep.

Weer een succesvolle samenwerking voor Pantar.
Dit keer met Siebel Juweliers. Collega’s van
Productie zijn daar gestart met het labelen van
sieraden, horloges en batterijen. Dit werd eerst
door 4 medewerkers van Productie gedaan.
De klant was zo
tevreden dat dit nu
uitgebreid is naar
8 medewerkers.
Een grote hulp bij
deze klus was Aziza.
Zij ging als voorvrouw mee naar Siebel om de
medewerkers te ondersteunen. Zij kreeg veel
verantwoordelijkheid van haar afdelingshoofd
en teamleider en heeft het super gedaan!
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Schoonmaker Ron gaat graag naar zijn werk
Ron werkte 18 jaar lang in een
magazijn. Door veranderingen
binnen het bedrijf werd hij
werkloos. Maar hij wilde iets
van zijn leven maken.
Via DWI deed hij verschillende
werkzaamheden. Begin dit jaar
kwam hij in contact met Pantar.
Hij volgde een schoonmaak
opleiding bij Pantar en ging
aan de slag bij de Stopera.
Ron: “De mensen die in het
stadhuis werken, geven mij het

gevoel dat ik welkom ben. Zij
zien mij als een volwaardig
mens. Ze stuurden zelfs een
e-mail naar mijn teamleider over
hoe goed ik mijn werk doe.”
Door weer en wind pakt Ron zijn
fiets om naar het werk te gaan.
Ron: “Als ik niet ga werken, heb
ik een dag niet gelachen!”

Het hele verhaal van Ron staat in
MUG magazine van november.
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Cateringsmedewerkers
Marina en Rini met pensioen

Schilders
voor het eerst
gedetacheerd
Voor het eerst zijn er schilders van Pantar
gedetacheerd. Marco is één van de schilders die
een opdracht doet voor het bedrijf Palet
Schilderwerken. Hij werkt aan een groot gebouw
naast theater Carré. Marco: “Het is een hele
mooie locatie. Ik vind het leuk om hier te werken.
Soms voel ik wel druk. We weten precies wat we
moeten doen, maar iedere ochtend spreken we
ook met de opdrachtgever. We zijn hier voorlopig
nog wel bezig.”

Na 18 jaar Pantar gaat Marina genieten van haar
pensioen. Marina: “Ik begon 18 jaar geleden op de
Rigakade in de kantine. Snel na de opening van ons
pand in Diemen kwam ik hier werken. In de keuken
maakte ik broodjes klaar en zat veel achter de kassa.
Soms viel ik in op andere locaties. Ik ben altijd met
plezier naar mijn werk gegaan. Vroeger deed ik ook
koffie-rondes op de afdelingen, ik had veel contact
met collega’s. Dat was erg leuk.” Na haar laatste

werkdag op 12 december gaat Marina een boottocht
maken langs de Rijn. Daarna heeft ze genoeg tijd om
handwerk te doen, te lezen en te puzzelen. “En ik heb
meer tijd voor mijn kleindochter,” zegt Marina stralend.
Rini nam 26 oktober afscheid van Pantar. Zijn collega’s,
familie en vrienden waren bij zijn afscheid in de
Rietschuur. Rini werd emotioneel toen zijn teamleider
een speech gaf. Rini werkte 36 jaar bij Pantar.

Receptiemedewerkers
in het nieuw
Tip top zien de receptiemedewerkers van Kriekenoord en
Strekkerweg eruit! Sinds oktober dragen zij Pantar-kleding achter
de balie. Behalve dat het er mooi en verzorgd uitziet, ziet het er
ook professioneel uit. Ze hebben al veel complimenten gekregen.
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Bisnoe Nathie
overleden
Op 16 oktober is Bisnoe Nathie
overleden. Hij werkte jarenlang bij de
Tech afdeling, waar hij bekend stond
als een fijne en betrouwbare
medewerker. Hij werkte graag samen
met zijn collega’s. Daarna ging hij
verder bij de meubelwerkplaats, waar
hij kort heeft gewerkt.
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