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ENERGYSOLUTION
Vi er et uvildigt rådgivende ingeniørfirma med speciale i at levere profitable
og innovative optimeringsprojekter
indenfor energi, miljø og produktion.

VELIMPLEMENTEREDE PROJEKTER TIL AFTALT TID OG PRIS
De fleste projekter er forskellige og indebærer typisk en lang række aktiviteter,
som alle er kritiske for et velimplementeret projekt. EnergySolution kan lede
projekter ude hos kunden, helt fra idé- og analysefasen, udbud, leverandørkoordinering, supervision til aflevering og funktionstjek af leverancen.
UDBYTTE FOR KUNDEN
Typisk er der mangel på ressourcer eller kompetencer til projektledelse ude
i virksomhederne. Dette medvirker ofte, at der ikke bliver taget tilstrækkelig
hånd om projektimplementeringen internt, eller at projektledelsen leveres af
leverandøren. I værste fald er projektlederrollen slet ikke afklaret.
Med en dedikeret og kompetent projektleder sikres et velimplementeret
projekt, dvs. et projekt til den bedste pris, til tiden og med funktion svarende
til det aftalte.
HVORFOR PROJEKTLEDERE FRA ENERGYSOLUTION
Hos EnergySolution har vi en lang række erfarne og kompetente projektledere
med adskillige projekter bag sig. Specielt på energi- og produktionsforbedringsprojekter sikrer en projektleder fra EnergySolution, at der er sammenhæng mellem leverancer og forventninger.
På denne måde er omkostningerne til en projektleder godt givet ud og sikrer
dermed, at prisen ikke øges efter tilbudsaccept, at der ikke er forsinkelser i
tidsplanen, og at der ikke er dårlig performance af det implementerede udstyr
eller den valgte løsning.
EnergySolution har bl.a. været projektleder på store indeklimaprojekter (ventilation, befugtning og styring) hos Kamstrup, Færch Plast samt på kedeludskiftning hos Hornsyld Købmandsgård.

Vores kernekunder er større industrivirksomheder, og vores fokus er høj kvalitet
& faglighed i alt, hvad vi laver.
Og vi har branchens bedste og mest
kompetente rådgiverteam til at sørge
for, at vi leverer det.
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