
 

SUBS-Tec management 

SUBS-Tec management is een onafhankelijk adviesbureau dat haar klanten projectmatig of middels 

detachering van medewerkers ondersteunt bij de inrichting of optimalisatie van (maritiem) asset 

management en service en facilitair management in de breedste zin van het woord. 

Onze diensten.. 

Asset management                                          

Meerwaarde creëren voor uw organisatie, dat 

is mogelijk door asset management. Dit gaat 

verder dan het taakgerichte onderhoud-

management.  

Het doel is namelijk om  optimale prestaties uit 

uw gebruiksmiddelen, de assets, te halen. En 

dat binnen acceptabele risico’s en tegen 

aanvaardbare kosten, gemeten over de 

gehele levensduur van de assets.  

De centrale vraag is: hoe haal ik maximaal 

rendement uit mijn kapitaalsinvestering? 

 

Voor de uitvoering hiervan is een asset 

management aanpak nodig.  

 

SUBS-Tec management helpt u bij de 

implementatie en het transitieproces van 

assetmanagement conform ISO 55000. 

Project management                                               

SUBS-Tec management helpt haar 

opdrachtgevers met multidisciplinaire en 

integrale projectmatige oplossingen.  

Hierbij besturen wij het project proces zodanig 

dat de opbrengst een optimale toegevoegde 

waarde creëert voor de bedrijfsdoelstelling van 

onze opdrachtgever.   

Service en Facilitair management                        

SUBS-Tec Management is gespecialiseerd in het 

structureren en creëren van samenhang tussen  

de diverse bedrijfsonderdelen en processen 

welke nog niet zijn gekoppeld.  

Door een integrale benadering van service 

integratie leidt dit snel tot een effectief en 

efficiënt resultaat. 

De huidige tijd vraagt om flexibele integrale 

facilitaire dienstverlening (IFM) welke naadloos 

moet inspelen op de veranderende vraag en  

uw bedrijfsproces. 

 



 

 SUBS-Tec Management helpt u gestructureerd 

richting een optimaal afgestemde (technische) 

facilitaire dienstverlening middels het koppelen 

van techniek met de facilitaire dienstverlening. 

Werving en Selectie                                                  

SUBS-Tec Management is dè partner bij het 

oplossen van capaciteitsvraagstukken bij o.a. 

productiebedrijven, de industrie en Maritieme 

sector.  

Uw behoefte is ons uitgangpunt.  

Mensen maken uw onderneming  of 

organisatie. Het team van SUBS-Tec 

Management bestaat uit enthousiaste en goed 

opgeleide medewerkers met een technische 

achtergrond. Zij helpen u met de invulling van 
uw technisch georiënteerde functies in de 

breedste zins des woords op mbo+, hbo en 

academisch niveau.  

SUBS-Tec Management werft, selecteert en 

detacheert gekwalificeerd personeel voor 

zowel vast als tijdelijk werk. Hierbij is SUBS-Tec 

inmiddels dè specialist in bemiddeling van 

technisch talent in vaste en tijdelijke functies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie en contact :                              

SUBS-Tec Management 

Info@substecmanagement.nl 

+31 6 51 43 70 38 

 LinkedIn 

Facebook 

Twitter 

 

mailto:Info@substecmanagement.nl
http://www.linkedin.com/company/233233
https://www.facebook.com/pages/Fortec/361735283855956
https://twitter.com/Fortec_01

