BEWiSynbra Denmark
overdrager teknisk
afdeling til Intego
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Aftalen skaber øget fleksibilitet og skalerbarhed
Med aftalen har BEWiSynbra Denmark adgang til de
ressourcer, de har brug for. Samtidig sikrer aftalen også
virksomheden mod det generationsskifte, de stod overfor, da to i teamet er rundet 64 år.
”Vi har svært ved at tiltrække specialiseret og kvalificeret arbejdskraft i Tvilho, for de unge teknikere vil hellere
arbejde tættere på Esbjerg. Men med Intego har vi altid
adgang til den arbejdskraft og de kompetencer, vi har
brug for,” forklarer Jochen og uddyber: ”Fremadrettet
kan vi sammen med vores øvrige produktionsenheder
opnå flere synergieffekter i kraft af Integos bredde kompetencer og landsdækkende set-up, hvor vi kan samle
flere opgaver hos dem fremfor at anvende flere forskellige leverandører.”

Fakta om Integos outsourcings-koncept
• 10 års erfaring med outsourcing
• Lignende aftaler med bl.a. Coop, Unilever og Danish Crown
• Konceptet hedder Industri Service Management
(ISM) og er et partnerskab
• Overtager ansvaret for medarbejderne og ansættelsesforhold overdrages 1:1

