PERSBERICHT

Dachser Zevenaar overstijgt verwachte groei
Intrek nieuwe pand op het juiste moment

Relevante HR-afbeeldingen
bij dit persbericht:

Officiële opening door (v.l.n.r.)
Aat van der Meer, Burgemeester
Jan de Ruiter, Michael Schilling,
Thomas Simon, John van den
Berg, Joop Landman en Edwin
Vermeulen.

De nieuwbouw van de
laadperrons

De nieuwbouw van het
kantoorgebouw

Zevenaar, 6 december 2012 – De nieuwe vestiging van Dachser in Zevenaar breekt records.
Een week na de verhuizing in september werd een recordaantal export groupage
zendingen in de loods met het innovatieve vloerkettingsyteem verwerkt. Gezien de
beperkte ruimte in het oude pand was deze groei daar onmogelijk en kwam de verhuizing
precies op tijd. Het nieuwe pand, dat op 5 december officieel werd geopend, biedt met een
overslagloods van meer dan 7.200 m² en 82 laadperrons voldoende ruimte om het aanbod
van logistieke diensten verder uit te breiden.

Relevante links bij dit
persbericht:

Personele groei
Volgens Aat van der Meer, managing director van Dachser Netherlands, is de investering in
ruimte en personeel al van onschatbare waarde gebleken. “Het recordaantal zendingen toont dat
we precies op tijd zijn verhuisd om de toegenomen vraag naar vervoer op te vangen. Om de
kwaliteit te waarborgen, hebben we ook geïnvesteerd in deskundig personeel. We hebben nu in
Zevenaar 218 medewerkers en het ziet ernaar uit dat we de komende vijf jaar nog eens een groei
van 26 procent kunnen realiseren.”

Interview
Wilt u een interview
houden met Aat van der
Meer van Dachser
Netherlands of de
directeur van Dachser
Zevenaar, John van de
Berg? Neem dan contact
op.

Feestelijke opening
Onder toeziend oog van de burgemeester van Zevenaar, Jan de Ruiter, oprichter van Dachser
Netherlands, Thomas Simon en Managing Director European Network Management and Logistics
Systems, Michael Schilling, vond op woensdag 5 december 2012 de officiële opening van het
nieuwe pand plaats.
Over Dachser
Dachser Netherlands B.V. is onderdeel van het in 1930 opgerichte familiebedrijf Dachser GmbH &
Co KG. Als toonaangevend logistiek dienstverlener in Europa staat Dachser garant voor
‘Intelligent Logistics’: innovatieve oplossingen, efficiëntie en slim gebruik van technologie. Het
wereldwijde Dachser-netwerk omvat 315 eigen vestigingen, waarvan 141 Air & Sea Logisticslocaties. Door het wereldwijde netwerk beschikt Dachser over de noodzakelijke infrastructuur om
betrouwbare en veeleisende logistieke diensten te kunnen aanbieden. In totaal zijn er bij het
bedrijf 21.000 medewerkers werkzaam. In 2011 werd een bruto-omzet gerealiseerd van 4,3
miljard euro. Wereldwijd werden 49,3 miljoen zendingen met een totaal gewicht van 37,1 miljoen
ton verwerkt. Dachser Netherlands B.V. maakt voor de distributie in Nederland gebruik van vijf
eigen vestigingen. In Nederland telt Dachser 335 medewerkers. Meer informatie: www.dachser.nl.
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