FACILITY
MANAGEMENT
Din tidsplan er
vores tidsplan!

Overlad trygt hele driften samt logistikken
af byggepladsen til HAKOM SOLUTIONS,
og gør det du er bedst til, nemlig at bygge!
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Hakom Solutions
Vi har over 10 års erfaring med Facility Management og byggepladslogistik på store som små byggepladser, hvor vi har sikret
kundernes tidsplaner, sikret de rigtige maskiner på det rigtige
tidspunkt og optimal udnyttelse af menneskelige resurser.
Uanset om din virksomhed skal flytte, bygge nyt eller blot udvide.

HAKOM SOM STRATEGISK PARTNER
HAKOM BINDER TINGENE SAMMEN
HAKOM TAGER ANSVAR
OMSÆTTER VIDEN TIL LØSNINGER
ONE POINT OF CONTACT

Din tidsplan
– er vores tidsplan!
Overlad trygt hele driften samt logistikken
af byggepladsen til HAKOM SOLUTIONS,
og gør det du er bedst til, nemlig at bygge!

HAKOM
BYGGELOGISTIK
Er et nyt koncept for bygherre og bygherrerådgivere
som gennem et aktivt samarbejde, med udgangspunkt
i bygherrens projekt, sikrer den optimale udnyttelse
af det nødvendig udstyr på byggepladsen. Med bygge
tidsplanen som udgangspunkt, sikrer HAKOM at alt
udstyr er dimensioneret, tilgængeligt og leveringsklar,
til bygge projektets forskellige etaper.

HAKOM står for materiel planlægning
og rådgivning samt sørger for:
Garanteret levering
Den rigtige maskine til ret opgave
Byggepladslogistik

HAKOM følger projektet fra start til
slut og tager kontakt:
Før en maskine skal bruges
Når maskinen er forventet færdig

I BYGGER VI SØRGER FOR RESTEN
- FORDI DIN TIDSPLAN ER VORES TIDSPLAN

For at sikre mod unødige omkostninger
Vi er tilstede, onsite

HAKOM SOM
STRATEGISK PARTNER

HAKOM
FACILITY MANAGEMENT

Gennem høj faglighed, kvalitet og ærlighed, vil vi
sikre rettidig og ansvarlig rådgivning. Vi hjælper til
med at styre dine omkostninger.

Vi vil forstå Jeres forretning. Starten på et byggeri
kræver derfor innovative løsninger, da de kommende
byggepladser bliver større og mere komplekse.

Vi kan sørge for optimal udnyttelse af
kærneværdierne.
Vi kan sørge for en effektiv
koordinering af arbejdsopgaverne.
Vi kan fungere både som Jeres r ådgiver
og leverandør
VI SKABER RELATIONER

Vi tænker på miljøet i de forskellige etaper.
Solpaneler eller vindmøller til 			
at indvinde energi.
Miljøvenlige løsninger.
Vi har fokus på din kerneforretning.
VORES FOKUS - DIN KERNEFORRETNING

HAKOM
SOLUTIONS
KUNDELØFTER
HAKOM BINDER TINGENE SAMMEN
HAKOM TAGER ANSVAR
DIN TIDSPLAN ER VORES TIDSPLAN!
OMSÆTTER VIDEN TIL LØSNINGER
ONE POINT OF CONTACT
”Hakom Solutions og vores medarbejdere gør
jeres facility management, byggepladslogistik
eller flytning let og ligetil så kan i koncentrere
jer om jeres kerne forretning.”
Pål Hanson
CEO, Facility Management

Hakom Solutions
T: +45 88 441 300
info@hakom.dk
www.hakom.dk

