
 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe medewerkster Verkoop voor NO-NAIL BOXES 

Wiltz, 30 juli 2018. 

Karin DE GREEF vervoegt het verkoopsteam van NO-NAIL BOXES (ALIPA group), de luxemburgse 

fabricant van vouwkisten uit staal en multiplex.  

Karin is afkomstig uit het nederlandstalige gedeelte van België en 

behaalde een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan 

de Universiteit van Antwerpen. Zij spreekt bijgevolg vlot nederlands, 

alsook frans en engels. Daarnaast heeft ze goede noties van het duits. 

Dankzij haar talenkennis zal zij de verkoop van multiplex vouwkisten in 

Vlaanderen en Nederland mee verder ontwikkelen. 

Sociaal aangelegd en met een positieve ingesteldheid houdt Karin van 

haar werk bij NO-NAIL BOXES, waarbij ze meer in het bijzonder het 

contact met klanten en collega’s waardeert.  

Naast haar werk bij NO-NAIL BOXES is Karin eveneens een actief en dynamisch persoon. Zij is namelijk 

gepassioneerd door fotografie en heeft er ook haar beroep van gemaakt. Sinds 2000 baat zij oa in 

Sibret een fotostudio uit. Maar zij geeft wel toe, met de flinke dosis zelfrelativering en de open geest 

die haar kenmerken, dat ze zelf niet graag wordt gefotografeerd : « Ik verkies zelf achter de lens te 

staan ! Toch heb ik nu dankzij NO-NAIL BOXES eindelijk een geslaagde foto van mezelf … ». 

Het Luxemburgse bedrijf NO-NAIL BOXES, gevestigd in Wiltz,  produceert al sinds 1961 vouwkisten uit 

multiplex en staal voor gebruik in de industrie. Het bedrijf heeft een zeventigtal mensen in dienst die 

jaarlijks bijna 300.000 kisten produceren, waarvan bijna 90% op maat. NO-NAIL BOXES beschikt over 

de certificaten ISO 9001 en 14001, AEO, PEFC, RSE SuperDrecksKëscht fir Betriber en Gesond mat 

System. Het bedrijf is lid van de ALIPA groep, de Luxemburgse specialist in hefwerkzaamheden en 

industriële verpakkingen. 
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Nota voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met: 

 

NO-NAIL BOXES (ALIPA Group) 

Antoine MAHIN – Communication Officer 

25, Salzbaach – L-9559 Wiltz 

Tél : +352 81 92 81 - 257 – Email : amahin@alipa.lu 

Foto: Groupe ALIPA 

Bezoek onze nieuwe website: www.no-nailboxes.com 


