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De Engels groep is opgericht in 1955 door Jan Engels in Tilburg. Deze leverde
machines en onderdelen aan de textielindustrie. Maar daarnaast ook stellingen,
bakken, bakwagens en spinkannen uit fiber. In 1985 nam Joost Engels het over
van zijn vader en bestond het programma alleen nog maar uit stalen rekken en
kunststof bakken.
Engels Logistiek BV en Engels Group NV zijn gevestigd in Eindhoven. Engels
Group geeft sturing en ondersteuning aan alle vestigingen in 5 verschillende
landen. Momenteel zijn we met eigen vestigingen actief binnen half Europa.
Ons bedrijf is met name actief binnen de B2B en ondersteunt bedrijven en instellingen bij het efficiënt en milieuvriendelijk inrichten van afvalbeheersing en
logistieke processen. We bieden een compleet aanbod van producten op deze
gebieden. Onze klantgerichtheid en creativiteit hebben al tot de nodige innovatieve oplossingen geleid.
Onze expertise beslaat o.a. de productie en levering van duurzame (meermalig
bruikbare) verpakkingen in de vorm van kunststof en/of metalen bakken; stapelbaar, inklapbaar, voor transport, opslag of afval en, indien nodig, met de mogelijkheid tot specifieke kleinschalige aanpassingen of in grote productieseries.
We maken hierbij gebruik van verschillende (productie)technieken: spuitgieten,
rotatievormen, vacuümvormen, kunststof lassen, metaalbewerking, bedrukken
etc.
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WERKEN BIJ ENGELS
Serving logistics and the environment
Naar onze mening zijn milieu en logistiek onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Door slim ontworpen productdragers en verpakkingen
creëren we besparingen en duurzaamheid. Glas, oud papier of versleten batterijen beginnen als afval, maar na een correct transport
en verwerking vinden ze weer een bestemming als bruikbaar materiaal.. We helpen de maatschappij bij het bereiken van hogere recyclingpercentages en het besparen van CO2-uitstoot.

MISSION STATEMENT
Engels groep produceert en levert producten in dienst van
logistiek en een beter milieu, met een sterke nadruk op duurzaamheid.
Engels heeft als doel haar groei naar een Europese toppositie voort
te zetten door een professionele partner te zijn voor zowel haar
klanten als leveranciers. Dit door:
•

Kwaliteit van haar producten, advies en service

•

Creativiteit van de door haar voorgestelde oplossingen

•

Duidelijkheid en toegankelijkheid van haar documentatie en
communicatie

•

Volledigheid van haar leveringsprogramma.

Een compleet assortiment geeft antwoord op alle vragen naar
magazijn- en transportbakken, verpakkingen voor meervoudig gebruik, pallets en palletboxen, lekbakken, gecertificeerde bak-ken
voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen, afvalcontainers en
bakken voor afvalscheiding en -inzameling. Dit ondersteund door
onze electronica, software en service voor afvalinzameling en
logistiek.

Het Engels concept

“Als familiebedrijf is ons doel niet winstmaximalisatie, maar
een toekomst die wordt uitgedrukt in generaties. Relaties
aangaan met onze klanten, ons personeel een familiegevoel
geven, deze "zachte" waarden zijn bepalend in onze groep.
Dit dwingt ons creatief, concurrerend en betrouwbaar te zijn
en onze klanten "state of the art" in plaats van "me too"
producten te leveren. Want de relatie met onze klanten is
ons ware kapitaal.“ Joost Engels, owner
Pagina 2

Engels Groep zet zich actief in om
haar prestaties op het gebied van
kwaliteit, veiligheid, gezondheid,
welzijn en een beter milieu te verbeteren.
De organisatie borgt dit door te
werken volgens de normen: NENISO 9001:2015, NENISO14001:2015 en VCA**

WERKEN BIJ ENGELS
QUALITY STATEMENT
Ons kwaliteitszorgsysteem is in het leven geroepen met als enig doel bovengenoemde missie te ondersteunen. Onze
zelfstandige afdeling QESH (quality, environment, safety & health) bevordert en bewaakt dit, direct onder de verantwoordelijkheid van, en gesteund door de directie.
Kernpunten:
•
•
•

•

•

Samenwerken: met vaste, uiterst gekwalificeerde, en daar waar mogelijk ISO-gecertificeerde toeleveranciers,
zodat de fysieke kwaliteit van het toegeleverde product zeker gesteld is.
Controleren: bij binnenkomst van goederen, of op locatie bij nieuwe leveranciers en leveranciers met
kwaliteitsproblemen om klachten te voorkomen in plaats van ze op te lossen.
Monitoren: van ons orderpickproces, onze assemblage en productie. Iedere raapbon en productieopdracht
wordt getekend door de uitvoerende medewerker en de controleur en bewaard. We bieden volledige
traceerbaarheid.
Meten: van onze prestaties. Doorlooptijden, foutenpercentages, beschikbaarheid van producten houden we
bij. Zodat we ontspannen levertijden kunnen beloven. En ons er zeker van kunnen voelen dat onze klanten altijd tevreden, of nog liever blij verrast, zullen zijn als ze onze levering ontvangen.
Opleiden: van onze medewerkers, zodat de aanwezige kennis binnen het bedrijf zo breed mogelijk gedragen
wordt en procedures worden gevolgd.

SUSTAINABILITY STATEMENT
De Engels Groep denkt in termen van generaties in plaats van korte termijn winst, de toekomst van onze planeet gaat
ons ter harte. Ons milieuzorgsysteem onderstreept dit. Het richt zich primair op het voorkomen van bodem-, luchten waterverontreiniging alsmede het zuinig omgaan met grondstoffen. Ons milieuzorgsysteem is geïntegreerd in ons
kwaliteitsborgingssysteem en toegespitst op de aard, omvang en milieugevolgen van de activiteiten binnen Engels
Logistiek B.V.
Kernpunten:
•
•

•
•

Integreren: van “best practises” in ons bedrijfshandboek om negatieve gevolgen van ons handelen voor het
milieu zoveel mogelijk te beperken.
Opvoeden: van alle medewerkers binnen Engels Logistiek, zodat ze de noodzaak ervan inzien nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken vooral op het gebied van energiegebruik, CO2 emissie en afvalstromen. Waar nodig wordt deelname aan opleidingen ondersteund. Meedenken
wordt actief gestimuleerd.
Optimaliseren: van het grondstof- en energierendement binnen de organisatie. Einddoel is te komen tot een
grondstof en energie neutrale bedrijfsvoering vanuit het “Cradle to Cradle” principe.
Naleven: van de vigerende wetgeving op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid
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WERKEN BIJ ENGELS
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Ons bedrijf werd in Tilburg opgericht in 1955 door Jan
Engels. Deze leverde machines en onderdelen aan de textielindustrie. Maar daarnaast ook stellingen, bakken,
bakwagens en spinkannen uit fiber (een materiaal dat als
voorloper van kunststof kan worden gezien).
In 1985 nam een tweede generatie het stokje over en
bestond het programma alleen nog maar uit stalen rekken
en kunststof bakken.
Vanaf 1989 leverden we de eerste milieuboxen in Nederland, Noorwegen, Zweden en Duitdsland.
In 1990 volgde de verhuizing naar Eindhoven (Ekkersrijt),
in 1996 werd Engels Logistics NV in België opgericht en in
2000 verhuisden we in Nederland naar de huidige locatie.
In Frankrijk werd in de regio Lille d.d. 1-1-2005 Engels Manutention & Environnement SARL gestart en in Portugal
d.d. 1-7-2006 in Lissabon Engels Logística e Ambiente
LDA.
Per oktober 2008 is HLC Milieuservice via een overname
deel van de Engels Group geworden. Hiermee betrokken
we een bedrijf met ervaring in de dienstverlenende actviteiten rondom afvalinzameling.
Vanaf 2009 bedienen wij onze Duitse klanten vanuit
Selmsdorf bij Lübeck, viade firma Engels Behältertechnik
GmbH, waar wij ook onze ondergrondse afvalcontainers
produceren.
Per 1 juni 2011 werd Norah Plastics NV uit Herentals (BE)
deel van de groep en fuseerde met Engels Logistics per 11-2012. Norah bracht een klantenkring uit de levensmiddelen industrie in, complementair aan de maakindustrieklanten van Engels Logistics. De totale Belgische omzet
klom zo naar € 9.800.000.
In september 2012 verhuisde Engels in België naar een
nieuwe locatie in Paal-Beringen aan de autostrada. De totale overdekte opslag bedraagt 10.000 m2, om de Belgische klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.
Per 1-1-2013 ging Engels HLC BV op in Engels Logistiek
BV door een overdracht van aandelen.
In juli 2013 werd Engels Group NV opgericht, gevestigd in
het Nederlandse pand. De Engels Group NV geeft leiding
aan de vestigingen in de verschillende landen.
In september 2013 verhuisde onze Franse vestiging naar
een groter pand met een eigen magazijn in Leers.
Onze Portuguese vestiging verhuist naar een groter pand
met eigen magazijn vlakbij Lissabon
In 2020 verhuizen de Nederlandse vestigingen naar een
nieuwbouwpand vlakbij Eindhoven Airport: 6000 m2 magazijn, 3124 zonnepanelen op het dak.

1960: handgeniete bakken van katoenfiber, waar het allemaal mee begon.

Spuitgegoten bakken nu, dezelfde
toepassing, totaal andere technologie!

WERKEN BIJ ENGELS
KLANTEN en PRODUCTEN
Engels heeft een zeer diverse klantenkring, van midden- en klein bedrijf tot aan een groot aantal top 500 bedrijven.
Ook de activiteiten en projecten waar onze verkopers inhoudelijk mee te maken krijgen zijn zeer gevarieerd. Onze
klanten zijn actief in de meest uiteenlopende branches, onder meer te vinden in de automobielindustrie, de elektronica, de farmacie, de voedingsindustrie, de afvalinzameling, het transport en de overheidssector. Voorbeelden
hiervan zijn; Amazon, Talens, Philips Lighting, Philips Medical, Netwerk VSP, Organon, Campina, Luchthaven Schiphol,
Sita, Aviko, Celavita, ASML, Technische Unie, Daf Trucks, De Nederlandsche Bank, Ministerie van Defensie, Nike etc.
Ter illustratie hier wat beelden uit de praktijk van onze klanten en specials.
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WERKEN BIJ ENGELS
WERKOMGEVING
Wij zijn gevestigd in een prachtig nieuwbouwpand nabij Eindhoven Airport. Ons pand is voorzien van ruime en goed
uitgeruste werkplekken. Zowel in de productie, warehouse als op de kantoren heeft elke medewerker binnen Engels
de beschikking over een veilige en ergonomisch verantwoorde werkplek. Ook is ons pand uitgerust met fraaie
vergaderruimtes, een gezellig grand café, een spectaculaire showroom van maar liefst 1000 m2, chauffeursfaciliteiten
en zijn er diverse ontspanningsmogelijkheden. Het dak ligt helemaal vol met zonnepanelen, waardoor we volledig
energieneutraal kunnen werken.

Veilige werkplekken
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Showroom

WERKEN BIJ ENGELS

Magazijn NL

Grand Café NL

Showroom BE

Productie NL

Magazijn BE
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Office Portugal

Productie Duitsland

Montage BE

Showroom NL
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Productie NL

WERKEN BIJ ENGELS
LEREN
Het Engels team is divers van samenstelling, jong, wat ouder, internationaal. Het sleutelwoord van Engels is ontwikkeling. Naast een interessante baan krijgen alle medewerkers de mogelijkheid om zichzelf en hun professionele vaardigheden op verschillende niveaus te ontwikkelen. Dit kan met behulp van opleidingen, maar ook van je collega’s
kun je enorm veel leren. Team-work en het delen van kennis vormen dan ook twee sterke punten van onze bedrijfscultuur. Als nieuwe werknemer krijg je een introductieprogramma dat je weg-wijs maakt binnen Engels en waarin ook
de basis wordt gelegd voor de specifieke technische kennis die je nodig hebt om te starten in je job. Interne communicatie vindt voor een groot deel informeel plaats, daarnaast gebruiken we e-mail, Sharepoint en een online
‘nieuwskrant’ welke op grote tv-schermen wordt getoond in al onze vestigingen.

Training on the job

WERKSFEER
De werksfeer is resultaatgericht en informeel. Vanzelfsprekend kennen we regels en procedures, maar we doen ook
heel graag een beroep op ons gezond verstand. Om de teamspirit tussen de verschillende afdelingen te versterken,
organiseren wij regelmatig een uitje/
We vinden het plezierig om elke middag samen te lunchen; koffie, thee en fruit is er de hele dag door. Er wordt dagelijks een gratis lunch verzorgd in ons grand café. Successen vieren we met een speciale lunch voor het gehele personeel. Als je jarig bent of een jubileum viert wordt hieraan natuurlijk ook aandacht geschonken.
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WERKEN BIJ ENGELS
BEDRIJFSKLEDING
We hechten veel waarde aan onze bedrijfskleding. Al onze medewerkers op onze productieafdelingen en in de
magazijnen zijn uitgerust met deze kleding. Dit alles voor de uitstraling van ons bedrijf, maar bovenal voor de
veiligheid van onze medewerkers. Met het oog op veiligheid voorzien we onze collega’s natuurlijk ook van de
benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en volgen ze de benodigde veiligheidstraingen. Een groot deel
van onze (productie)medewerkers is in het bezit van een VCA-certificaat.

Ik werk graag bij ENGELS, omdat…
de lunch gratis is!
er een leuke werksfeer hangt!
je de kans krijgt je kwaliteiten te ontplooien!
het een horizontale organisatie is!
veiligheid en kwaliteit voorop staan
er zorg wordt gedragen voor het milieu
alles gezegd mag worden met respect voor elkaar!
het antwoord nooit bij voorbaat al ‘nee’ is!
Engels een origineel bedrijf is. Er valt altijd wat te doen en te beleven!
het elke dag weer anders is!
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WERKEN BIJ ENGELS
Door de jaren heen is Engels uitgegroeid tot internationaal bedrijf met meerdere vestigingen.
Deze bedrijven zijn gevestigd in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Engels Logistics NV - België
In 1996 werd Engels Logistics NV in België opgericht. In 1997 trokken zij in hun pand, - destijds op de
groei gebouwd- in Zonhoven. Door de overname van Norah Plastics in 2011 bleek de ruimte toch veel te
klein. Vandaar zijn we in België in september 2012 verhuisd naar een nieuwe locatie in Beringen aan de
autostrada. De totale overdekte opslag bedraagt 10.000 m2, Hier stockeren we ook een deel van de
groepsvoorraad, met name food gerelateerde en (semi) ondergrondse afvalscheiding.
Het team in België bestaat momenteel uit ca. 25 personen. Onze collega’s in België steunen niet alleen op
de meer dan 50 jaar ervaring van onze groep, maar ook op uitgebreide eigen expertise. Dit op het gebied
van leveringen aan de automotive industrie, maar zij zijn ook binnen de groep op logistiek toelevergebied
de specialisten in productdragers en meermalig verpakken. Door de overname van Norah zijn we nu ook
binnen de foodsector nog meer een aanspreekpunt.

België:
Engels Logistics nv
IZ Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583 Beringen
Telefoon: +32 11 81 50 50
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Engels Manutention et Environnement SARL - Frankrijk
Vervolgens werd in Frankrijk in de regio Lille d.d. 1-1-2005 Engels Manutention & Environnement SARL
gestart. In deze vestiging zijn momenteel 4 personen werkzaam. Deze vestiging in Frankrijk is een verkoopkantoor met een magazijn wat zich zowel richt op de logistiek– als de milieusector.

Frankrijk:
Engels Manutention et Environnement Sarl
1 rue du catillon
F- 59115 LEERS
phone: +33 3 20 73 87 40

Engels Logística e Ambiente Lda - Portugal
Op 1-7-2006 werd er ook een nieuwe vestiging in Lissabon geopend: Engels Logística e Ambiente LDA.

Ook dit is een verkoopkantoor met een mooi magazijn waar momenteel 3 personen werkzaam zijn.

Portugal:
Engels Logistica e Ambiente
Lda
Polo Industrial Lezíria Park,
Lote 1 - Armazém 6,
2625-441 FORTE DA CASA
(LISBOA)
phone: +351 21 94 13 320
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Engels Behältertechnik GmbH - Duitsland
Vanaf 2009 bedienen wij onze Duitstalige klanten vanuit Selmsdorf bij Lübeck; dit door Engels Behältertechnik GmbH, speciaal opgericht om onze ondergrondse afvalcontainers, ondergrondse afvalpersen en
andere metalen accessoires uit ons leveringsprogramma te produceren. In deze vestiging zijn momenteel 15 personen werkzaam.

Duitsland:
Engels Behältertechnik
GmbH
An der Trave 17a
D - 23923 Selmsdorf
Tel: +49 38823 53804

Engels Logistiek BV en Engels Group NV - Nederland
En tot slot onze vestigingen in Eindhoven (NL): Aan het Park Forum 1139 zijn gevestigd Engels Logistiek
BV met 52 medewerkers en Engels Group NV met momenteel 13 medewerkers. Engels Group NV geeft
sturing en ondersteuning aan de vestigingen in de diverse landen.

Nederland:
Engels Logistiek BV
Engels Group NV
Park Forum 1139
NL 5657 HK Eindhoven
Tel: +31 40 26 29 222
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