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NIEUWS UIT UW GEMEENTE GAZET VAN ANTWERPEN

Aartselaar

Voetbalclub vangt
bot bij stadsbestuur

22 extra jobs door verhuis
Securitas Direct opent eerste regionaal kantoor in het Antwerpse

S

ecuritas Direct, dat
handelt in alarm
systemen, opent op de
Boomsesteenweg zijn
allereerste regionale kantoor
in de provincie Antwerpen.
Het bedrijf is nog op zoek
naar 22 verkopers.
b Securitas Direct telt 1,8 miljoen
klanten en ontwikkelt activiteiten
in dertien Europese en Zuid-Amerikaanse landen. De Zweedse
groep is met merknaam Verisure
marktleider in de installatie van
professioneel
gemonitorde
alarmsystemen en rustte al meer
dan 45.000 Belgische gezinnen
uit met een dergelijke installatie.
Het bedrijf stelt wereldwijd achtduizend mensen te werk, van wie
tweehonderd in België.
Door de opening van lokale kantoren winnen de verkopers van
dit bedrijf aan efficiëntie en verliezen ze minder tijd aan reizen
naar het hoofdkantoor in het
Brusselse. Daarom openen ze een
nieuwe vestiging in Aartselaar,

die als uitvalsbasis dient voor verkopers die actief zijn in de Antwerpse regio. Tegen eind dit jaar
moet het verkoopteam zo’n 22
werknemers sterk zijn.
“We willen met de opening van
deze vestiging tegelijk investeren
in de lokale economie”, zegt HRmanager Jim Verstraete. “Wij vinden het belangrijk om verkooptalent ook op regionaal niveau de
kans te geven om te werken aan
hun carrière. Ze krijgen de kans
om door te groeien in een internationaal bedrijf.”
Doorgroeien
Het nieuwe kantoor in Aartselaar zal worden geleid door Marijke De Coux. “Zij is een typisch
voorbeeld van hoe werknemers
intern kunnen doorgroeien”, zegt
Verstraete. “Marijke startte als
verkoper en groeide door naar de
functie van teamleider, om nu als
districtsmanager het team lokaal
te coachen en te leiden.”

Marijke De Coux zal het Securitas Directkantoor in Aartselaar
leiden. FOTO JEF WIJCKMANS
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Lierse vraagt
uitstel voor
terugbetaling
van lening
Lier
Het gaat voetbalclub Lierse
niet voor de wind: niet
sportief, maar ook niet
financieel, zo blijkt nu. De
tweedeklasser vroeg aan de
stad om haar lening vertraagd
terug te betalen.
b De stad Lier leende in 2000 geld
aan K. Lierse SK. De lening wordt
afgelost met de tv-rechten die
Lierse van de Pro League krijgt.
Deze maand betaalde Lierse zijn
lening nog niet af en vroeg om het
open saldo in drie schijven te
spreiden: in september, januari
en juni. “Gelet op de degradatie
naar tweede klasse en het uitblijven van enkele transfers is het
moeilijk om het budget rond te
krijgen”, argumenteert de club.
Het schepencollege besliste hier
niet op in te gaan. “Het voorstel
van Lierse biedt geen enkele garantie op betaling”, oordeelde het
schepencollege. (cvr)

