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op pagina 135: advertentie van aB oost die nu nog op 127 staat

Wie A zegt...

AB Oost, T 0900-9896. Kijk voor een vestiging in de buurt op www.aboost.nl

Interesse?
Neem contact op met onze vestiging in Dronten 
via: 0321-728550 of infodronten@aboost.nl 

AB Oost is al 50 jaar een van de grootste arbeidsbemiddelaars in de Agri- en Foodsector. 
Onze wortels liggen in de agrarische sector. Ziektehulp aan boeren is en blijft 
de basis van ons bedrijf. U bent bij ons aan het juiste adres voor o.a.:
• Bedrijfsverzorging • Eu-medewerkers (Cross Border Services) • Uitzenden en detacheren 
(vakkrachten, agrarisch medewerkers, productiekrachten, studenten/scholieren)
• Werving en selectie • De Reductieregeling

…zegt Vakmensen 
met karakter

Uw arbeidsvraag 
Onze zorg
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