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ON-SITE INGENIØR VED BEUMER GROUP

DET LEVERER VI

BEUMER GROUP (Crisplant) er en virksomhed, der

Arbejdet som Tech Invent leverer til Crisplant veksler mellem Ingeniørarbejde, dokumentationsarbejde og teknisk
projektledelse afhængig af projektet. I nogle projekter
skifter arbejdet karakter undervejs, hvor konsulenten fra
Tech Invent er trænet til at agere alsidigt.

beskæftiger sig med og leverer fuld integrerede og
automatiserede højhastigheds lufthavnsbaggagehåndteringssystemer såvel som sorteringsløsninger i post-,
pakke-, lager-, distribution- og fremstillingsindustrier.

FORMÅL
Udviklingsafdelingen ved Crisplant har grundet svingende
arbejdsbelastning fra tid til anden brug for On-site
konsulentydelser fra en tæt samarbejdspartner, som de
ønsker en langvarig relation til.

SÅDAN GØR VI
Afdelingsleder for forskning og udvikling hos Crisplant,
Ulrik Steen Hansen udtaler:
”Konsulenterne fra Tech Invent bidrager med en professionel
og positiv atmosfære til afdelingen”.
Som kunde vil I tydeligt mærke Tech Invents særlige kultur, hvor engagement, god attitude og videbegærlighed
vægtes højt.
Crisplant oplever, at stemningen i projektgruppen
generelt løftes med den professionelle, tillidsfulde og
faglige tilgang, som en konsulent fra Tech Invent har til
alle opgaver.

partner in engineering

Har din virksomhed brug for ekstern ingeniørhjælp til at
klare travle perioder?
Hos Tech Invent mærker vi stor efterspørgsel på vores
dygtige ingeniører og tekniske projektledere, som kan
rykke ud i en afgrænset periode, eller løbende efter behov, og indgå i jeres projektteam eller udviklingsafdeling.
Flere og flere virksomheder benytter on-site ingeniører til
at håndtere perioder med spidsbelastning og tilføre nye
kompetencer. Fordelen ved samarbejdet er, at I ikke blot
får kompetencer ind i huset fra den ene On-site ingeniør,
som rykker ud til jer; I får samtidig adgang til hele Tech
Invents organisation.
On-site er en effektiv løsning, som bygger på åbenhed,
faglighed og gensidig tillid.

SÅDAN ARBEJDER VI
Tech Invents konsulenter er vant til at arbejde på forskellige projekter for en bred vifte af kunder. Derfor er On-site
ingeniøren effektiv fra dag ét ved lynhurtigt at sætte sig ind
i jeres systemer og afklare, hvad opgaven omfatter.

PASSION, STÆRK FAGLIGHED, GOD SERVICE OG ENGAGEMENT
En konsulent fra Tech Invent er en ”TI’er” – et helt særligt kvalitetsstempel, som Tech Invent konstant arbejder på at optimere, så vi
fastholder vores særlige kendetegn: Passion, stærk faglighed, god
service og engagement.

I kan vælge et længerevarende forløb, så finder vi sammen frem til et passende antal ingeniører, der opbygger
indgående fælles viden om jeres produkter og arbejdsmetoder. Dermed kan flere træde til, når I har behovet;
stort set som en del af den faste medarbejderstab.

DET FÅR I
Tech Invent sikrer jer en kompetent ingeniør, der er funderet i vores stærke faglige miljø og derfor har en række
dygtige kolleger at trække på.
Medarbejdere, som arbejder On-site, er vant til at arbejde
ude og elsker udfordringerne ved deadlines og specielle
krav fra kunden. I vil derfor opleve en motiveret og engageret ingeniør, der tilfører energi og nye kompetencer
til jeres virksomhed – og naturligvis behandler al viden
om jer med fuld fortrolighed.
Vores metoder sikrer, at den information og viden, som
on-site-ingeniøren opbygger i udstationeringsperioden,
løbende bliver videregivet og endeligt overleveret til jer
ved opgavens afslutning.
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