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Facilitaire dienstverlening in Willemswerf, op maat geleverd!
Facilicom Services Group is ruim 50 jaar gespecialiseerd in
facilitaire dienstverlening. U kunt al uw facilitaire diensten
dan ook met een gerust hart aan ons overlaten. Wij houden
Willemswerf schoon, zorgen voor alle veiligheid, bereiden
dagelijks een smakelijke lunch, leveren tijdelijk personeel of
nemen activiteiten geheel over. We zijn er om u te ontzorgen.
Facilicom is toonaangevend in facilitaire dienstverlening omdat
wij met betrokken professionals en een steeds breder diensten
pakket onze opdrachtgevers - elke dag weer - effectieve
oplossingen bieden met oog voor detail, aandacht voor de mens
en betrokkenheid bij maatschappij en milieu. In samenwerking
met Facilicom kunt u zelf uw gewenste diensten pakket op maat
samenstellen. Eén aanspreekpunt, één concept, één factuur
voor al uw facilities.
Projectmanagement
Voor huisvestingsvraagstukken / projecten met de bijbehorende
ICT infrastructuur aanpassingen bent u bij Facilicom aan het
juiste adres. Of het nu gaat om een individuele verhuizing,
een complete renovatie en/of herinrichting van uw etage of
oplevering van uw etage bij einde huur of herpositionering
binnen Willemswerf, wij beschikken over de expertise en ervaren
projectmanagers. Tevens kunt u profijt ervaren van inkoop
voordeel van contracten die Facilicom landelijk heeft afgesloten
met diverse leveranciers.
Facilitydesk
Voor de dagelijkse operationele communicatie met uw
organisatie heeft u één aanspreekpunt. Dit zijn onze mede
werkers van de Facilitydesk. Bij de Facilitydesk Willemswerf
kunt u terecht voor al uw aanvragen, meldingen, storingen
en catering reserveringen. Binnen de Facilitydesk dragen wij
zorg voor de totale regie van uw aanvraag.
Ruim dienstenaanbod
Hieronder vindt u een overzicht van ons facilitaire
dienstenaanbod:
Catering
• gebruik van bedrijfsrestaurant
• cateringreservering op locatie
• huur van vergaderzaal met bijbehorende faciliteiten
• warme dranken automaten
• organisatie van evenementen
FacilityDesk
• toegangspas uitgifte

Post
• inkomende en uitgaande post
• mailings
• goederenontvangst / intern transport
• uitgaande koerierszendingen
Repro
• reproductiediensten
• archiefruimte
• multifunctionals
Kantoorartikelen
• bezorging printpapier
• levering kantoorartikelen
Huisvesting
• technische dienst
• huismeesterdiensten
• groenvoorziening
• meubilair
• scheidingswanden & vloerbedekking
Telefonie & ICT
• VoIP telefoon centrale
• gebruik serverruimte
Netwerk
• Local Area Network
Schoonmaak
• schoonmaak - regulier / incidenteel
• vuilafvoer
• papier recycling
• chemisch afval
Gemaksdiensten
• stomerij service
• schoenreparatie
• wenskaarten verkoop
• wasservice
• kleding reparatie
• boeketten bestellen
• maatkostuums
• jurkjes op maat
• fietsreparatie
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