Aanbestedingen, contractbeheer en
kwaliteitsmetingen
Dé specialist in kwaliteitsonderzoeken

Seiso Facilitair Advies is uw partner voor inkoop- en
aanbestedingstrajecten op alle facilitaire vakgebieden en

Algemene informatie

voert contractbeheer uit met ondersteuning van
belevings- en kwaliteitsmetingen.

Laten we eens kennismaken!
Wij zijn uw expert binnen het facilitaire
werkveld.
Onbekend maakt onbemind, dat geldt ook
voor onze samenwerking. Natuurlijk kent
u Seiso en één of meerdere van onze collega’s. Maar kent u ons echt? Weet u waar we
ons in onderscheiden en voor welke

werkzaamheden u ons kunt inschakelen?
Op de achterzijde van deze flyer vindt u de
vele vormen van onze dienstverlening. Zoek
dus niet verder: u heeft de betrouwbare
partner al in huis.

Dé specialist in inkoop en facilitaire
Dé
specialist in kwaliteitsonderzoeken
ondersteuning

Aanbestedingen:

GEKWALIFICEERDE MEDEWERKERS

Schoonmaak en Glasbewassing

De kwaliteit van aanbestedingen en onderzoek is

Catering, Warme dranken en Vending

voor een belangrijk deel afhankelijk van de kennis en

Beveiliging en Beveiligingstechniek

vaardigheden van de aanbestedingsspecialisten en

Reststoffen Management

controleurs. Een speciale opleiding samen met jaren-

Groenvoorziening

lange ervaring zorgt ervoor dat onze medewerkers

Hardware en ICT

hier optimaal invulling aan kunnen geven.

Sanitaire Supplies
Energie
Beheer MJOP (Meerjaren onderhoud)

U KIEST VOOR KWALITEIT:

Leermiddelen
Onderwijs Meubilair

Kiest u voor Seiso dan kiest u voor betrouwbaarheid,

Onderwijs Leer Producten (OLP)

objectiviteit en flexibiliteit. Wij stellen ons ten doel om

Leerlingenvervoer

de samenwerking tussen partijen te optimaliseren

Audiovisuele middelen

door het leveren van de beste dienstverlening volgens

Inhuur Flexibele arbeid

afspraak. Daarnaast zorgt onze afdeling planning

Mobiele Devices en Data

voor adequate inzet van controleurs mocht de situatie

Salaris administratie

daar om vragen. Onze kwaliteitsrapportages zijn hel-

Multifunctionals

der, overzichtelijk en worden aangevuld met periodie-

				en meer..............

ke management informatie.

Contractbeheer metingen:

Contractbeheer...

VSR-KMS en DKS-KMS metingen
VSR glasmetingen

Wilt u de zekerheid dat uw overeenkomst volledig

DKS thuiszorg metingen (Wmo)

volgens afspraak wordt uitgevoerd, en wilt u waar

0 - metingen

voor uw geld, dan is contractbeheer de juiste keuze.

Belevingsmetingen

Met onze professionele begeleiding haalt u het beste

Deskundigemetingen

rendement uit de samenwerking met de facilitaire

CROW metingen in groenvoorziening

specialisten.

Mystery guest metingen

CONTACT
Seiso Facilitair Advies
Rob Huijnen
088- 3100211
rob@seiso.nl

