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CAPARis RiJWielen
Caparis Rijwielen monteert dagelijks honderden fietsen en halffabrikaten
voor de fietsenbranche. Onze enthousiaste en betrokken werknemers
leveren kwaliteit en zijn er trots op te werken voor een aantal grote
fietsfabrikanten in nederland. de werkwijze van Caparis Rijwielen is
solide: snel, flexibel en betrouwbaar.

De kracht van Caparis ligt in de manier waarop we
onze mensen kansen bieden zich te ontwikkelen.
Wie kiest voor een samenwerking met Caparis, kiest
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
U draagt bij aan de persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling van mensen die niet direct de stap
naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen maken.
Wij handelen vanuit kansen en mogelijkheden.
Wat vraagt de markt van ons en wat is er mogelijk
aan de menskant? Zo gaan bezieling en doelmatigheid mooi samen. En dat werkt voor iedereen!

kwaliteit en kwantiteit
Kwaliteitsgecontroleerde kwantiteit is de kracht van Caparis Rijwielen. Onze
afnemers krijgen alle benodigde garanties op het gebied van milieu, kwaliteit en
veiligheid. Wij denken mee over productiemethodes, lossen problemen snel op
en zijn flexibel in het opvangen van piekdagen.
Door Caparis in te schakelen, krijgt u niet alleen kwaliteit maar draagt u ook bij
aan de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van mensen die niet direct
de stap naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen maken.
korte lijnen
De werkzaamheden worden voornamelijk intern bij Caparis in Heerenveen
uitgevoerd, maar soms ook bij de klant, als dat praktischer is. Daar zijn we heel
flexibel in. In alle gevallen zijn de lijnen kort: de werkleiding en het bedrijfsbureau
van Caparis hebben dagelijks overleg met de verantwoordelijken bij de klant.

Productie
Caparis Rijwielen beschikt over een modern geoutilleerde
productiehal, waar honderden vakkundige medewerkers zorgen
voor de productie van solide halffabrikaten en complete fietsen.
Het productieproces is verdeeld over verschillende afdelingen en
productiekernen, waarbij elke afdeling zelfstandig functioneert
maar wel in directe verbinding staat met de andere afdelingen.
Betrouwbaar
Elke fiets en elk onderdeel dat het bedrijf verlaat, wordt secuur
gecontroleerd. Aan het enthousiasme, de grote inzet en de
nauwgezetheid van onze werknemers dankt Caparis Rijwielen
haar goede reputatie en leveringsbetrouwbaarheid. De prettige
werksfeer draagt bij aan het succes van Caparis Rijwielen:
goede producten en tevreden klanten. De professionals van
Caparis Rijwielen denken graag mee over de optimalisering van
productiewijze, voorraadbeheer en logistiek.

‘Elke fiets en elk
onderdeel dat het
bedrijf verlaat, wordt
secuur gecontroleerd’

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij leiden u graag rond door ons bedrijfspand om u een nog beter
beeld te geven van onze mogelijkheden.
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