PERSBERICHT

Labor genomineerd voor Rabo MKB Award 2010
Ede, 4 november 2010 – Het internationale borenmerk Labor uit Ede is genomineerd voor de Rabo
MKB Award 2010. Die nominatie dankt het bedrijf aan internationale ambities en de stevige groei in
de afgelopen jaren. De uitreiking van de Award vond plaats op 25 oktober 2010 tijdens het Business
Event gemeente Ede in De Reehorst.

Relevante links bij dit
persbericht:
 www.laborholland.nl
 http://www.nbe.nu

Naast Labor Internationaal BV waren ook bouwbedrijf Kreeft en kwekerij De Hessenhof genomineerd. Hans
de Leeuw, directievoorzitter van de Rabobank Vallei en Rijn, roemde tijdens de uitreiking de diversiteit van
de genomineerde bedrijven: “Die diversiteit is kenmerkend voor de Edese bedrijven.”
Teaminzet
Labor Internationaal BV bouwde in dertig jaar een zeer uitgebreid programma op van metaal-, hout-, steen-,
beton- en kernboren en draadsnijgereedschap. Daarnaast heeft het bedrijf een compleet programma
gatzagen en toebehoren. René Broekman, directeur van Labor: “De afgelopen jaren realiseerden we stevige
groei in het boren- en gatzagenprogramma. Daarnaast werkte het team hard aan het uitbouwen van de
internationale afzetmarkt. Om die twee redenen zijn we genomineerd voor de Rabo MKB Award 2010, een
mooie bekroning van de inzet van onze medewerkers!”
Extreem gestructureerd
“Als we hier externe relaties op bezoek hebben, verbazen zij zich over onze strakke structuur. Dankzij die
structuur bieden we de stevige groei het hoofd. De structuur is niet het enige wat relaties opvalt. Ook de
enorme motivatie van medewerkers is bijzonder. Binnen Labor heeft iedere medewerker eigen
verantwoordelijkheid en is daarmee belangrijk voor het eindresultaat,” aldus Broekman.
Rabobank
”Of een bedrijf nu met een award naar huis gaat of niet, alle genomineerden zijn winnaars bij het Business
Event gemeente Ede”, zegt Hans de Leeuw, directievoorzitter van Rabobank Vallei en Rijn. De Rabobank is
voor de zesde achtereenvolgende keer hoofdsponsor van deze jaarlijkse ondernemersverkiezing in Ede. Dat
de onafhankelijke jury Labor Internationaal BV heeft genomineerd voor de Rabo MKB Award is volgens De
Leeuw heel terecht. “Het bedrijf blinkt uit op het gebied van het boren en gatzagen. Dat doen ze niet alleen
in Nederland. Ook internationaal speelt Labor hierin een toonaangevende rol. Daarnaast is de
maatschappelijke betrokkenheid richting hun medewerkers groot. Deze nominatie geeft Labor de waardering
die het verdient!”
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pors|de Ridder PR. U kunt contact opnemen met Korstiaan van Vliet, PR adviseur via
korstiaan@porsderidder.nl of (0318) 438 487. Voor meer informatie over de organisatie kijkt u op www.laborholland.nl.

