Projectnaam: Organisatie van verbouwing en renovatie van bedrijfsgebouw
Uitgevoerd: van juli 2000 tot februari 2001
Opdrachtgever: Schut Systems te Eerbeek
www.schutsystems.com
Projectomschrijving: Schut Systems heeft het onderdak verlaten dat zij tot dusver bij het
moederbedrijf Koninklijke Schut hadden. Zij hebben een eigen onderdak
gekregen in het naast Schut-Hoesch Cartons gelegen voormalige Ustfa
gebouw. Om dit gebouw geschikt te maken voor Schut Systems werd het
uitgebreid met ca. 240 m2 en volledig gerenoveerd.
Schut Systems B.V. verkoopt en verhuurt verpakkingsmachines in Nederland
en een groot aantal andere Europese landen. Deze machines worden
geleverd door een aantal machinefabrieken waarmee Schut Systems een
agenturen overeenkomst heeft gesloten.
Het grootste gedeelte van de door Schut Systems verkochte machines wordt
geplaatst in de food industrie. In deze sector is een schone werkomgeving
vanzelfsprekend. Hoewel regelgeving als HACCP of FDA niet direct van
toepassing is op de ruimte waarin machines voor de food industrie worden
gebouwd, is het vanuit de beleving van de klanten van Schut Systems van
groot belang dat zij een machine voor het eerst zien in een soortgelijke
omgeving als waarin deze later zal functioneren.
De gewenste verbeteringen aan het gebouw hebben invloed op de totale
atmosfeer die rondom de tentoongestelde machines ontstaat. Het totale
beeld van werkplaats en showroom met schone kunststof vloeren, gladde
lichtgekleurde plafonds, gedempt geluid en heldere verlichting draagt
daardoor bij aan de positieve besluitvorming van de klant.
Projecttaken: -

Inventarisatie van eisen en wensen
Opstellen van begroting en investeringsbudget.
Advisering inzake de technische voorbereiding; architect, engineering,
logistieke indeling.
- Inkoop van bouw, installatiewerk, enz.
- Afsluiten van contracten met bouwkundig aannemer, installateur en
andere leveranciers.
- Organisatie van overleg met interne organisatie zoals: hoofdkantoor,
management, afdelingshoofden, projectteam, ondernemingsraad,
aankoop- en inspraakcommissies.
- Budgetbewaking, afstemming van interne en externe planning.
Begeleiding tijdens de uitvoering van bouw en installatiewerk.

-

Werkplaats

Showroom
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