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AB oost: Vakwerk in Personeel!
AB Oost is een van de grootste personeelsorgani-
saties in Oost-Nederland, werkzaam in de provin-
cies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. 
AB Oost is een coöperatieve onderneming met 
ruim 45 jaar ervaring in personeelsbemiddeling. 

Voor werving en selectie, uitzenden en detache-
ren, payroll, het bemiddelen van EU-medewerkers 
en personeelsadvies zijn opdrachtgevers bij AB 
Oost aan het juiste adres. De medewerkers van 
AB Oost zijn veelzijdig en goed gekwalificeerd. 
Het zijn ervaren en hardwerkende vakmensen. 

De wortels van AB Oost liggen in de agrarische 
sector. De sterke mentaliteit van deze sector 
kenmerkt AB Oost. Dat maakt AB Oost ook tot 
een veelgevraagde en betrouwbare partner voor 
bedrijven in de bouw, groenvoorziening, GWW, 
transport en aanverwante sectoren. 

Meer weten? Postbus 7 T 0900 - 9896 E info@aboost.nl
 7218 ZG Almen F 0575 - 431495 www.aboost.nl
 Kijk voor een vestiging in de buurt op www.aboost.nl
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Gespecialiseerd in het leveren 
van personeel in het groen
De groensector kenmerkt zich als geen ander door haar  
seizoensgebonden karakter. Dit vraagt optimale flexibiliteit 
van de personele bezetting. AB oost heeft ruim 4500  
medewerkers waaronder een groot aantal geschoolde en 
gemotiveerde groenmedewerkers. De perfecte oplossing 
voor uw flexibele arbeidsbehoefte.

Vakmensen voor korte klussen of langdurige opdrachten
De medewerkers van AB Oost hebben van flexibel werken hun 
beroep gemaakt en zijn bij ons in (vaste) dienst. Vanuit hun 
agrarische achtergrond, kennen ze geen 9 tot 5 mentaliteit. Onze  
medewerkers hebben  ruime ervaring in de groensector. Het 
hebben van de juiste licenties en certificaten is daarnaast 
vanzelfsprekend. Wij kunnen voorzien in uw totale behoefte aan 
flexibel personeel. Van dagjeswerk tot langdurende opdrachten.
U kunt bij ons terecht voor:

groenmedewerkers•	
hoveniers•	
machinisten•	
stratenmakers•	
voormannen•	
EU-medewerkers•	
European treeworkers•	

De voordelen van werken met AB oost
Wij kunnen voorzien in uw totale behoefte aan flexibel •	
personeel.
U heeft 1 aanspreekpunt.•	
Wij zijn ook buiten kantoortijden bereikbaar.•	
Medewerkers beschikken over de juiste metaliteit en weten •	
van aanpakken.
Wij zijn VCU gecertificeerd.•	

Payroll
U kunt AB Oost ook inschakelen voor Payroll. Het hele admini-
stratieve traject rondom uw eigen personeel wordt dan door  
AB Oost verzorgd. Zo heeft u er zelf geen omkijken naar en hoeft 
u zich geen zorgen te maken over juridische risico’s, leegloop  
en de loonadministratie. 


