
Sponsor van de Maand: Februari 2017

Elke maand, gedurende het voetbalseizoen, publiceren we op onze website een interview met
een van onze sponsoren.

Deze maand  is het de beurt aan MAINwork.



Kort en bondig: Omschrijf het bedrijf.
Mainwork BV bemiddelt personeel in de sectoren Industrie, Techniek, Logistiek, Transport en
Office vanaf LBO t/m HBO niveau. Met onze diensten Uitzenden, Detacheren, Werving &
Selectie en Payrolling bieden wij voor iedereen een passende personeelsoplossing.

Mensen maken een bedrijf. Kunt u uzelf voorstellen? Wie bent u, wat beweegt u?
Mijn naam is Natasja Matthes-Frenken, 45 jaar, getrouwd met Udo Matthes, directeur en
eigenaar van Mainwork BV. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de uitzendbranche  in
2014 gestart met mijn eigen onderneming.  Mijn hart ligt in de uitzendbranche en de vrijheid
van handelen heeft mij ertoe bewogen om een eigen onderneming te beginnen. Belangrijk
vind ik dat we een goede dienstverlening leveren aan zowel onze klanten als ook aan de
flexmedewerkers en werkzoekenden.

Beoefent u zelf ook sport, heeft u andere hobby’s of bent u lid van verenigingen?
Sporten en in beweging blijven vind ik heel belangrijk. Ik ben lid van TC Weert Oost waar ik
regelmatig tennis speel. Daarnaast ben ik fanatiek hardloper. Mijn hobby’s zijn schilderen en
wandelen met mijn hond Cooper.

Hoe lang bestaat het bedrijf en hoeveel mensen werken er?
Mainwork is in 2014 opgericht en gevestigd in Weert. Momenteel zijn er 5 medewerkers
werkzaam. We hebben zojuist een nieuwe vestiging geopend  in Eindhoven en hopelijk kunnen
we ook hier groeien naar een goedlopende vestiging zoals in Weert.



Waar is uw bedrijf gevestigd en hoe/ wanneer kan men bij u terecht?
Mainwork BV is gevestigd aan de Bassin 15 te Weert en op Fellenoord 206 in Eindhoven.
Men kan bij ons terecht van maandag t/m vrijdag vanaf tussen 8.30 -17.30 uur.
Telefonisch zijn we bereikbaar op 0495-583358 voor Weert en 040-3034670 voor Eindhoven.
Zie ook onze website www.mainwork.nl

Wat heeft u aangezet om DESM te sponsoren?
De belangrijkste reden is omdat de jeugd de toekomst heeft. Daarnaast vind ik DESM een hele
leuke club en zijn ze lokaal gevestigd. DESM is actief in het verenigingsleven in Weert en
betrekt de sponsoren bij hun club. Bovendien woon ik zelf op Leuken en wandel ik regelmatig
met mijn hond Cooper langs het voetbalterrein.

Wat zou u graag nog onder de aandacht willen brengen?
De belangrijkheid  voor ondernemers om het verenigingsleven te blijven steunen. Natuurlijk
wil ik ook onder de aandacht brengen dat als DESM clubleden, naast hun voetbalactiviteiten,
op zoek zijn naar een nieuwe baan, dat ze Mainwork weten te vinden.

Wat ik vind van DESM?
DESM is een mooie club, die al lang bestaat en waarbij een hecht clubgevoel heerst. Ook is
DESM gericht op de toekomst,  onder andere met een prachtig nieuw sportcomplex.  Een
ambitieuze club!


