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Uitdagingen zijn onze passie. 
Mensen met een handicap zijn 
ons kapitaal.

INWERK

Snel en flexibel Met 300 werknemers, 3 vestigingen, een professioneel 

machinepark en een vloot bedrijfsvoertuigen kan AAROVA op korte tijd diverse 

opdrachten tot een goed einde brengen. Geen job is te klein of te groot. 

Competitief en kwalitatief AAROVA profileert zich als een competitieve 

marktspeler die geen toegevingen doet als het om kwaliteit of stipte 

leveringen gaat. Kortom, AAROVA is een partner met dezelfde normen als uw 

onderneming.  Dankzij AAROVA beschikt u zonder eigen investeringen over 

extra personeel, productiemachines, logistieke middelen en magazijnruimte. 

UITWERK

Loonwerk AAROVA beschikt over een pool van 150 mensen voor uitwerk. 

Wij vaardigen teams vanaf 8 mensen af om ter plaatse – en onder onze 

begeleiding - in uw bedrijf eenvoudige productietaken op te nemen. 

U behoudt dus de volledige controle over elke productiestap en kunt snel 

reageren op opportuniteiten. Ideaal bij een (al dan niet tijdelijk) gebrek aan 

competente werkkrachten. 

Onze mensen kunnen heel uiteenlopende taken op zich nemen: poetsen, 

scan voorbereiding, machines reinigen, orderpicking, stalen bundelen, 

bakken vullen met flessen, voormonteren... . Hun output ligt lager, maar voor 

u als klant is hun afstand tot de arbeidsmarkt gesubsidieerd. 

Daarom houdt de samenwerking geen nadelig effect in voor de opdrachtgever. 

Eigen transport Dagelijks verspreidt een vloot AAROVA voertuigen zich over 

de ruime regio. Twaalf busjes en vier auto’s worden ingezet om de teams ter 

plaatse te brengen. Zo bespaart u op transport.

AAROVA staat voor 
flexibiliteit, kwaliteit en 
stipte levering, wat ook in uw 
bedrijf voor u van belang is. 
Daarom is AAROVA het merk 
voor uw werk.

AAROVA is als loonwerker, 
met ruim 300 personeels-
leden een dynamisch en 
jong bedrijf.

Uw doelstellingen en 
uw opdrachten kunnen 
wij realiseren in onze 
7 afdelingen en dit bij 

ons of bij u in het bedrijf. 
Wij kunnen uw productie-
eenheid zijn, bij ons of bij u. 
Wij hebben kennis van zaken. 
Het resultaat is verzekerd.
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- bedrukken van promotiemateriaal tot 8 kleuren

- bedrukken van textielcoupons

- bedrukken van technische gegevens op stalen voor 

vloerbekleding en interieurtextiel

- drukformaat tot 70 cm x 100 cm 

- transferdruk

- versnijden

- zomen, afbiezen, surfileren

- stofstalen versnijden, kartelen en bundelen

- herlabelen en repairs van importgoederen

- confectioneren en vullen van kussens

- ontlabelen van merkartikelen

- kwaliteitscontrole

- stansen en versnijden van stalen voor vloerbekleding

- afschuinen, afboorden met garen of lint

- samenstellen van bundels en kleven van staalkaarten

- oprollen, kortsnijden en verpakken van tapijt, 

lopers of non-woven

- trapneuzen en stukwerk

- ontmantelen van displays

- monteren van onderdelen 

- samenstellen van onderdelen

- aftellen en sorteren

- kwaliteitscontrole

- verpakken

- lijmwerk

- herstellen van goederen

- herverpakken van goederen

- grote éénmalige opdrachten

- kwaliteitscontrole

- samenstellen van assortimenten

- picking

- etiketteren, mailing

- ontmantelen van displays

- sorteren van producten

- ontlabelen van merkartikelen

- ontmantelen van apparaten

- afwikkelen van cones

- reinigen van gebouwen en showrooms

- afschuren en afwassen van muren

- schilderen van klaslokalen en burelen
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