FlexTeam
Hvad laver FlexTeam ?
FlexTeam Partner er en førende leverandør af dokumentations- og projektydelser til arkitekt-,
ingeniør- og entreprenørfirmaer.
FlexTeam Partner består af vort projektledelsesteam i Danmark og managementteam i Vietnam
samt vores internationale partner i Vietnam. Siden 1998 har vor partner leveret
kvalitetsdokumentation og datamodeller ved hjælp af alle større CAD- og BIM-platforme.
Se teamet og deres kompetencer på www.flexteampartner.com

Vi er din samarbejdspartner i projekter, hvor du vil outsource BIM- og CAD- Ydelser
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De fire grundelementer i vort koncept
Med et projektledelseskontor i København og management i Vietnam samt vor partners
produktionscenter i Ho Chi Minh City, Vietnam kan vi tilbyde vores kunder reduceret projektrisiko og
øget produktivitet.
Med vort mangeårige kendskab til dansk byggeskik, samarbejdsformer m.m. sikrer kontorerne i
Danmark og Vietnam, at al informationsudveksling sker optimalt. Vi tilbyder, via vor partner, en
fleksibel, skalerbar og dygtig ressourcepool af yngre veluddannede BIM og CAD operatører til dit
projekt. FlexTeam Partner bruger den nyeste teknologi til at støtte dit projektteam i henhold til IKT
aftaler, BIM programmer samt andre programkrav som du måtte ønske.
Klik her for at få en rundvisning på vores produktionskontor i Ho Chi Minh City, YouTube (under
udarbejdelse)
Vort danske projektledelsesteam rådgiver vore kunder med at fastlægge en fælles og optimal
struktur for projektet samt andre ydelser under IKT-aftalen.
Vi hjælper vore kunder med at bemande projekterne med de nødvendige BIM og CAD ressourcer,
således at de kan opfylde stramme deadlines. Vi modulerer, dokumenterer og leverer projekter.
Med vor BIM-manager i Vietnam har vi ”hands-on” på vor partner i Vietnam

Hvorfor FlexTeam ?
Vort projektledelseskontor bliver en del af dit team og vi giver dig sikkerhed for, at vi leverer dine
ydelser til aftalt tid og budget. Med et reelt fokus på kommunikation og kvalitet samt
sammensætning af det ”bedste team” til opgaven blandt vor partners 300 medarbejdere, får du
sikkerhed for dine ydelser.
FlexTeam udvikler, i samarbejde med vore kunder, KS-systemer og -procedurer tilpasset det enkelte
projekt. Dette gør os velegnede til at håndtere store mængder af dataudveksling, kvalitetskontrol og
dokumentkontrol samt forandringskontrol til enhver projektopgave.
Ved at vælge os styrker vi dit projekt med:



Professionel viden, rådgivning og referencer i BIM programmering og IKT aftaler fra
management til implementering.



CAD superbrugere inden for de fleste gængse softwareprogrammer på markedet.



Professionel og erfaren projektstyring understøttet af erfaren dansk projektledelse - sikrer
en effektiv kommunikation og levering.



Stor fokus på forventningsafstemning og opfølgning med kommunikationsprotokol - der
bl.a. sikrer den rette team-sammensætning og projektledelse til opgaven



Professionelt, veluddannet og opdateret team, som sammensættes netop til din opgave



Vor partners størrelse - sikrer at vi kan opfylde ressourcekravene i dit projekt.

Vores mål er at skabe værdi for din virksomhed og dermed også dine kunder. De lave omkostninger,
kombineret med høj kvalitet og kapacitet, er en væsentlig parameter for at vælge os som fast
samarbejdspartner.

Partner + Management i Vietnam + Projektledelse i DK rækker hånden ud til vore kunder

Hvilke værdier tilfører FlexTeam Partner også dit firma ved at samarbejde med os fremfor selv at
løfte opgaven ?



Kvalificeret arbejdskraft der giver dig mindre omkostninger, end hvis du ansætter yderligere
medarbejdere til opgaven.



Du får variable omkostninger i stedet for faste omkostninger. Du kan fakturere 100 % af
vores ydelser videre, via dit firma til din kunde, fremfor de traditionelle 70 % (ferie,
administration, sygdom, efteruddannelse m.v.)



Du får tilført større kapacitet og kan variere denne efter behov



Du kan med fordel drage nytte af tidsforskellen, så vi arbejder for dig, mens du sover



Dit firma i Danmark får automatisk tilført viden i BIM og 3D modellering



Du sparer dyre softwarelicenser, opdateringer og efteruddannelser



Du kan fokusere på dine kerne-medarbejdere, kernekompetencer og dine kunder

FlexTeam Partner arbejder med gennemsigtighed, fleksibilitet, god kommunikation, loyalitet og
diskretion, som nogle af vores grundlæggende mål.
Alle værdier og mål, gør livet nemmere og mere rentabelt for de kunder, vi samarbejder med.

