WERKEN ALS
LOCATIEMANAGER
Een goede locatie
is geld waard
Door Suzanne Franken | Beeld Castanea
Marije Brinkman

Van Amersfoort tot Weesp, Huizen en Utrecht, de locatiemanager
van Castanea Bedrijfsmakelaars weet welke ondernemer waar
naar op zoek is. Onder haar deskundige begeleiding vinden velen
een nieuw pand dat past bij hun bedrijfsdoelstelling.
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