DEROME TRÄTEKNIK I NÄRA SAMVERKAN MED NYA YH-UTBILDNINGEN

DEROME-KONCERNEN ENGAGERADE I TRÄCENTRUMS UTBILDNING

”EN UNIK UTBILDNING FÖR DIG SOM
VILL TA NÄSTA STEG I KARRIÄREN”
Inom Derome-koncernen finns verksamhet som täcker större delen av träindustrins
verksamhetsområden. Och behovet av kvalificerade medarbetare med rätt kompetens
är alltid stort. Det är en av anledningarna till att Derome är engagerade i utbildningen
Produktionsledning industriell träbyggnation.
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HUSFABRIKER FINNS I KUNDLISTAN.

Träcentrum en viktig samarbetspartner för oss, avslutar
Frank.
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