
VAN ADVIES TOT REALISATIE
Een goede voorbereiding is het halve werk. Zeker als het gaat om kennisintensieve, complexe industriële 

projecten. Of het nu gaat om de verhuizing van een productielijn, een productie-uitbreiding of de optimalisatie 

van een bestaand productieproces; iedere sector kent zijn eigen specifieke randvoorwaarden, eisen en 

uitdagingen. De projectmanager maakt daarbij het verschil tussen chaos en succes.

"Wordt er een modificatie geïmplementeerd of een nieuwe 

machine in gebruik genomen, dan dient het productiepro-

ces liefst niet of zo kort mogelijk te worden onderbroken. 

Het is bijzonder prettig als je dergelijke projecten kunt 

overlaten aan een 

deskundige projectmanager." 

Manager Engineering bij Interface.

Ervaren projectmanagers
De projectmanagers van AKOS hebben jarenlange ervaring met 
een grote variëteit aan projecten in tal van sectoren, van 
vooronderzoek en haalbaarheidsstudie tot en met oplevering en 
nazorg. Bovendien kunnen zij u adviseren op het gebied van 
veiligheid (CE, ATEX) of kunnen zij u op flexibele basis facilite-
ren bij pieken of voor tijdelijke vervanging. 

Waarom kiezen voor AKOS Projectmanagement?
AKOS onderscheidt zich in projectmanagement door decennia-
lange ervaring en expertise binnen de industrie, flexibiliteit en 
maatwerk van start-to-finish. Projectmanagers van AKOS 
hebben een technische of technisch bedrijfskundige achter-
grond op HBO- of universitair niveau en ruime ervaring bij zowel 
productiebedrijven als contractors. Bovendien investeert AKOS 
structureel in de expertise van haar projectmanagers door 
training en opleiding. Zo zijn vrijwel alle projectmanagers van 
AKOS IPMA-gecertificeerd, waarmee u verzekerd bent van een 
gestructureerde en efficiënte projectaanpak. 
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Over AKOS
AKOS is een ingenieurs- en adviesbureau 
gericht op het ontwikkelen van de industrie 
door het leveren van expertise en oplossingen 
op het gebied van mens, productie en 
technologie. Onze diensten zijn onder andere 
Conceptontwikkeling, Development & 
Engineering, Analyse & Simulatie, Productie 
Analyse, Organisatieadvies, Interim- en 
Projectmanagement, HR-strategie, Opleiding 
& Training en Werving & Selectie. Al sinds 
1969 zijn wij een betrouwbare en flexibel in te 
zetten partner voor de industrie. Middels 
langdurige samenwerkingsverbanden en een 
integrale aanpak bieden wij kwalitatieve en 
duurzame oplossingen om industriële 
bedrijven vooruit te helpen. Wij helpen u 
graag!

AKOS
I N D U S T R I A L  D E V E L O P M E N T  P A R T N E R

Voordelen
•  Flexibele inzet ervaren projectmanagers;
•  Van start-to-finish;
•  In staat om snel te schakelen;
•  Een vaste projectmanager als aanspreekpunt;
•  Kennis van de industrie;
•  Kwaliteit staat voorop.

“De vraag is nooit: 'Welke projectmanager hebben we 

beschikbaar voor dit project?', maar 'Wat voor 

projectmanager is nodig voor het beste 

projectresultaat?'. Uw projectresultaat is bij 

AKOS altijd leidend."

Maatwerk van start tot finish
Tijdens het gehele project heeft u een vast aanspreekpunt: de 
projectmanager van AKOS. Deze werkt volgens de methodiek 
'Projectmatig werken', stemt dit af op uw vraagstuk en past het 
vervolgens in elke projectfase toe. Wilt u een eigen methodiek 
als basis voor deze maatwerk aanpak hanteren; dan past de
projectmanager zich moeiteloos hierop aan. Flexibiliteit is 
tenslotte een van onze kernwaarden.

Conform onze kwaliteitshandboek toetsen wij tussentijds
regelmatig op kwaliteit en tevredenheid via o.a. 
klanttevredenheidsonderzoeken. Bovendien vindt er na 
afronding van ieder project een eindevaluatie plaats.

Kennis van de industrie
AKOS werkt al 50 jaar in een breed scala aan industrieën, zoals 
basismetaal, food en pharma, afvalverwerking, machinebouw, 
papier en pulp, tapijt, gieterijen, blikverwerking, verpakkingen, 
chemie, apparatenbouw en OEM. Onze projectmanagers 
volgen de ontwikkelingen in de industrie op de voet en helpen u 
voorop te lopen in uw sector. Daarbij kunnen zij bij complexe 
technische vraagstukken altijd een beroep doen op de 
technische specialisten van ons ingenieursbureau. 
Desgewenst kunnen onze engineers ook ondersteuning 
bieden bij u op locatie. 
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