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ASKOM TECHNIEK B.V. 

Askom Techniek B.V. is een landelijk on-
dersteunend, fullservice lasbedrijf met 
veel kennis en ervaring op het gebied 
van las-, installatie- en montagewerk-
zaamheden. Askom Techniek B.V. kan 
uw bedrijf van dienst zijn op basis van 
detachering, of door de inzet van onze 
eigen werkplaats. Door de diversiteit 
van de uitgevoerde opdrachten, is het 
team van medewerkers goed inzetbaar 
en uitstekend bekend met de wensen 
en eisen van de diverse branches waar-
in zij werkzaam zijn. De kwaliteit van 
het werk staat  hierbij  altijd centraal!

OPLEIDINGSCENTRUM

Askom Techniek B.V. beschikt over een 
eigen lasschool waardoor zij continue 
in staat   is  te   investeren in   de  bij-
scholing en doorontwikkeling van haar 
werknemers. Voor uw werknemers is 
het eveneens mogelijk om een opleiding 
tot lasser te volgen, een vervolgcur-
sus te volgen of de kwaliteit van hun 
werkzaamheden te laten beoordelen.

ONZE SPECIALISMEN ZIJN 
ONDER MEER:

• Lastechniek 
• Montage 
• Machinebouw en -revisie 
• Installatietechniek 
• Plaatwerk en constructiewerk 

CONTINUÏTEIT

Voor u als ondernemer is continuïteit 
van de bedrijfsvoering van belang. 
Diverse omstandigheden  waaronder 
bijvoorbeeld piekmomenten of inciden-
tele projecten kunnen er echter 
toe leiden dat u plotseling met een 
personeelstekor t te maken krijgt. 
Indien het aannemen van vast personeel 
in een dergelijk geval niet wenselijk is, 
kan de  inzet van flexibel personeel uit-
komst bieden. Askom Techniek B.V. kan 
hier op een adequate wijze invulling 
aan geven.

WERKWIJZE

Askom Techniek B.V. investeer t volop 
in de persoonlijke begeleiding van haar 
werknemers op locatie alsmede in de 
voorzieningen waaronder een bedrijfs-
bus, toevoegmaterialen en gereed-
schappen  die   zij   meebrengen.   De 
ervaring leer t dat deze manier van 
werken door zowel onze opdracht-
gevers als door de werknemers als zeer 
plezierig wordt ervaren.

DETACHERING

De voordelen van detachering voor u 
als opdrachtgever op rij: 

• Uw personeelsbezetting is altijd 
nauwkeurig afgestemd op het aan-
bod van de hoeveelheid werk; 

• Optimaal rendement omdat u uit-
sluitend de gewerkte uren betaalt; 

• U bent verzeker t van gemotiveerd, 
kundig en goed geïnstrueerd per-
soneel; 

• U loopt geen risico in geval van 
ziekte of arbeidsongeschiktheid van 
onze werknemers, omdat deze niet 
op uw loonlijst staan; 

• De continuïteit van uw bedrijfspro-
ces is verzekerd door snelle lever-
ing en een laag ziekteverzuim; De 
administratieve afhandeling wordt 
door Askom Techniek B.V. verzorgd.

INVENTARISATIE EN SELECTIE

De match van de juiste persoon op 
de juiste plaats vraagt om exper tise 
en inzicht. Om u te verzekeren van de 
meest efficiënte invulling van uw tijde-
lijke vacatures maken wij samen met u 
een analyse van de te verrichten werk-
zaamheden en werkwijze. Aansluitend 
ontvangt u van ons een volledig op uw 
wensen afgestemd voorstel. Om onze 
werknemers optimaal in uw bedrijf te 
laten functioneren, achten wij het van 
belang dat de werkwijze en bedrijfsre-
gels van uw bedrijf bij aanvang van de 
werkzaamheden volledig duidelijk zijn.  

Kortom, Askom Techniek B.V. is een 
specialistisch lasbedrijf dat zich 
heeft bewezen bij kleine en grote 
opdrachtgevers. De combinatie van 
een lasschool, goed gemotiveerde 
werknemers en detachering maakt 
Askom Techniek B.V. tot een uit-
stekende partner in elk project.


