De eikenprocessierups hoe nu verder?
U heeft van ons nog de evaluatie tegoed van de aanpak van de
eikenprocessierups, afgelopen zomer. In diverse gemeenten, waaronder in Tilburg en Veghel, zijn de eikenbomen bespoten met
Dimilin. Op 7 december 2004 komt een werkgroep van o .a. de
GGD Breda bijeen voor evaluatie. Van
overheidswege is verzocht om een
inventarisatie van de verspreiding,
evaluatie van de aanpak, maar ook
om een goede communicatie naar
allerlei gemeenten en andere
instanties die zich hiermee bemoeien
of zich hierover druk maken. De
GGD Eindhoven heeft samen met de
gemeente de opmars zelfs op een eigen eikenprocessierupssite bijgehouden. Net als het weerbericht, konden fietsers en wandelaars on-line dagelijks het rupsenbericht raadplegen. Of dit opmerkelijke initiatief navolging
verdient, wordt nog geëvalueerd. Het KAD-EVM neemt deel aan de

TIP UIT DE PRAKTIJK

Bent u of uw medewerker
betrokken bij het wegwigen
van eikenprocessierupsen? Zie
er dan op toe dat de (wegwerp)overall ook echt op tijd
wordt weggegooid. Een collega
die thuis ging lunchen en
nietsvermoedend even op de
bank ging zitten voordat die
ging douchen, zorgde voor een
klein drama toen zijn dochtertje even later onder de bulten
bleek te zitten! Ze had niets
anders gedaan dan op de bank
met een computerspelletje gespeeld.

vergadering van de werkgroep en zal u hierover informeren.
(aclvertmtie/

SGS Nederland B.V. is een onafhankelijk en dienstverlenend bedrijf dat behoort tot de internationale
groep SGS met hoofdzetel te Geneve. Met meer dan 1000 vestigingen en 36.000 medewerkers is de
SGS-groep wereldmarktleider op het gebied van kwantitatieve en kwalitatieve inspecties van goederen en aanverwante diensten. De divisie Sanitec is een toonaangevend bedrijf in de industriële ongediertebestrijding en hygiënebeheersing. Wij ontwerpen voor ondernemingen bedrijfsomvattende
programma's tegen dierplagen en voeren de nodige interventies uit. Aanvullend leveren wij advies
om hygiëneknelpunten de wereld uit te helpen.
Voor de regio's Utrecht, N.O. Brabant en Zeeland zoeken wij:

Pest Control Technici
Functieomschrijving:
In deze functie wordt u opgeleid tot professioneel Pest Control Technicus. U bent verantwoordelijk voor het
uitvoeren van ongediertebestrijding en preventiesystemen binnen de u toevertrouwde en regiogebonden klantenportefeuille. De functie vereist een groot verantwoordelijkheidsgevoel en u moet initiatieven kunnen
nemen. Uw verantwoordelijkheden zijn o.a. werkplanning, dagelijkse activiteitenrapportage via de PC en
communicatie en advisering aan onze klanten.
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Functie-eisen:
• MBO niveau richting Land-en Tuinbouw;
• Dynamisch, vlot in de omgang en bezit goede communicatieve vaardigheden;
• Bereid om in wisselende uren te werken en in het bezit van rijbewijs B;
• Het bezit van een SVO/EVM diploma is een pluspunt.
Uw schriftelijke reactie, voo rzien van een C.V. stuurt u binnen twee weken naar SGS Nederland B.V., t.a.v. afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 200, 3200 AE Spijkenisse of per email naar sgs_nl_hr@sgs.com. Voor meer
informatie: bezoek onze internetsite: www.sgs.com
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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WHEN YOU NEED TO BE SURE
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