ProScan,

gebouw inspectie en advies

detachering
ProScan is een inspectie- en adviesbureau met ruime
ervaring in het vakgebied. We houden ons bezig met inventarisaties
en inspecties (onder andere op conditiebasis), kostenramingen en meerjaren onderhoudsplannen,
onderhoudsbeheer en diverse soorten veiligheids- en arbo-inspecties alsook met het opstellen en
aanbesteden van onderhoudscontracten en renovatie of nieuwbouwprojecten.

www.proscan.nl

U hebt een technische dienst, waarbij
net die belangrijke vakaccount manager
een half jaar sabbatical neemt om de
wereld over te reizen.
U wilt uw gebouwbeheersysteem vervangen maar beschikt helaas niet over
voldoende projectmanagers.
Een van uw technisch beheerders
begint een nieuwe uitdaging en u zoekt
iemand die - totdat een vervanger is
gevonden - zijn taken kan waarnemen.

Zijn dit voor u herkenbare situaties, dan kunnen wij u een passende oplossing bieden.
ProScan heeft jarenlange ervaring in de detachering van technische medewerkers voor
allerlei functies.
En of u nu op zoek bent naar een bouwkundige, een werktuigbouwkundige of een elektrotechnische medewerker, een inspecteur,
een projectleider of een adviseur, wij kunnen
u van dienst zijn.
Of het nu een specifiek takenpakket betreft
of een geheel project, wij zijn in staat uw
zorgen (tijdelijk) uit handen te nemen.
U kunt vertrouwen op een deskundig medewerker met voldoende kennis van de door
u gevraagde werkzaamheden. Maar ook
iemand die integer en discreet uw belangen zal behartigen. Als u een medewerker
van ProScan inhuurt, dan functioneert deze
medewerker alsof het een van uw eigen
medewerkers is.

ProScan BV
info@proscan.nl
www.proscan.nl

En door de ervaring zal deze medewerker
snel binnen uw organisatie zijn ingewerkt,
zodat u zich snel weer kunt richten op uw
eigen taken.
Kortom, een door u ingehuurde gedetacheerde van ProScan ontzorgt!
Mocht u geïnteresseerd zijn en de mogelijkheden van detachering willen bespreken,
neem dan gerust contact met ons op. Wij
zijn graag bereid persoonlijk met u kennis te
maken.
Voor onze contactgegevens verwijzen wij u
graag naar onze Algemene brochure.
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