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Perfecte projecten - Ook als het moeilijk wordt
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specialist op het gebied van projectmanagement naar het team gehaald. Hij is
als contactpersoon gedurende de gehele
looptijd van het project beschikbaar, zorgt
voor een vlot verloop van uw project en lost
problemen zo snel mogelijk op.

Hij heeft tot taak de productie kritisch
te volgen, zodat planafwijkingen snel
kunnen worden geïdentificeerd, zodat hij het
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Het projectmanagement van Finiglas begint

professioneel en vakkundig begeleid, zo-

bij het advies in de ontwerpfase. Vervolgens

dat uw project aan alle vereiste normen

worden de doelstellingen gedefinieerd en

voldoet.

de benodigde middelen en een tijdschema
vastgesteld, zodat het eerste overzicht van
het project ontstaat. In de planningsfase
vindt de concrete projectorganisatie plaats.
Het loont dat Mirko Heeringa het centrale aanspreekpunt voor onze klanten is: hij
kan op elk moment de actuele status van
de productie inzien en is de directe lijn naar
onze technische specialisten.

Door de voortdurende communicatie met
onze klanten en het consequent nastreven
van ons „One Face to the Customer“-beleid,
zorgen we ervoor dat de projecten soepel
verlopen en er geen vertragingen optreden.
Als er brand uitbreekt in uw project met
gebogen glas, staan we u ter zijde met een
brandweerman. Ook dat is voor ons „First
Class Curved Glass“!

Vooral bij grote projecten is het belangri-

Met veel enthousiasme in het nieuwe team
Sinds 1 november 2015 is er bij ons een
nieuw gezicht bij de Sales. Andre Seifert
is nu werkzaam op de interne verkoop en
is een nieuwe deskundige op het gebied
van gebogen glas in ons team. Met het
opstellen van offertes en kostenramingen en het beantwoorden van vragen van
klanten is Andre Seifert nu al voortdurend
in direct contact met onze partners.
Zijn eerste maanden beschrijft Seifert als
zeer interessant. „Ik ben heel enthousiast over de grondstof glas en de talrijke

toepassingsmogelijkheden van gebogen
glas, en de technische uitdagingen in
glasbewerking. Het team heeft me zeer
goed ondersteunt, dus ik kon me snel
inwerken en heb al de eerste kleine
projecten overgenomen“, zegt Seifert.
Na zijn commerciële opleiding heeft
Seifert in een vervoersbedrijf gewerkt als
plaatsvervangend planningshoofd. Naast
zijn baan studeerde hij vier jaar lang
bedrijfskunde aan de universiteit en sloot
zijn studie in 2014 succesvol af. And-

re Seifert kwam via bestaande contacten met het team bij Finiglas. „Ik heb me
laten aansteken door het enthousiasme
over werken bij Finiglas, waarover ik te
horen kreeg. Toen er een vacature werd
geadverteerd, wilde ik hier heel graag
beginnen.“ herinnert hij zich.
U kunt Andre Seifert telefonisch bereiken: 02594-78905-137 of per e-mail:
aseifert@finiglas.de
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