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Syntra West realiseert
nieuw hoofdkwartier in Brugge
Groep Syntra West vzw investeert bijna 4 miljoen euro in de bouw van een nieuw hoofdkwartier op de site
van de voormalige drukkerij Barbiaux in Sint-Michiels Brugge. Ze doet dit via haar nieuwe vastgoedinstrument
Porta Magna cvba. Ook nu de opleidingen voor het attest bedrijfsbeheer wegvielen, blijft de West-Vlaamse
marktleider in bedrijfs- en beroepsgericht volwassenenonderwijs inzetten op beheerste groei.
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