De relatie tussen proces,
technologie en organisatie

De combinatie van talent en ervaring

Profiteer van een inspirerend team
voor een zeer aantrekkelijk tarief
Een mixed team heeft een meerwaarde
Bostec is een Management & Consultancy organisatie gespecialiseerd in
procesoptimalisatie en ketenintegratie. Vanzelfsprekend is het niveau en de
ervaring van een consultant gebonden aan een bepaald uurtarief. Echter,
een mix van ervaring maakt het mogelijk om een deel van de werkzaamheden te laten verrichten door een consultant met een ander ervaringsniveau. Ons team bestaat uit consultants met verschillende niveaus (junior,
medior en senior). Hierdoor zijn wij in staat om uitdagende en inspirerende
combinaties aan te bieden waardoor wij een uitstekend team en een
aantrekkelijk financieel voorstel kunnen realiseren.

Profiteer van het talent en vertrouw op de ervaring
De senior zet de kaders en bespreekt de aanpak. De junior/medior medewerkers
doen de onderzoeken en leveren deze aan bij de senior voor analyse. Onze junior
en medior consultants hebben oog en feilloos gevoel voor de laatste ontwikkelin-

Voordelen:
• Talent en ervaring
• Inspirerende input
• Financieel voordeel

gen en trends en sparren met de senior over een nauwkeurige analyse. Maar ook
bij het samenstellen van rapporten en presentaties bieden zij een goede bijdrage
in snelheid en actuele vormgeving. Uiteindelijk presenteert de senior consultant
een compleet en aansprekend rapport of presentatie aan uw management,
directie of RvB.
Onze consultants hebben veel kennis en ervaring. Ze zijn bedreven in het
adviseren en managen van organisaties, programma’s en projecten in het
algemeen, maar ook met een specialistisch aandachtsgebied in het bijzonder.
Hierdoor kunnen wij u altijd een consultant aanbieden met de juiste kennis
en ervaring die het beste aansluit bij uw vraag of uitdaging. Wij hanteren een
individueel gerichte aanpak omdat wij ervan overtuigd zijn dat iedere opdracht
uniek is en daar stemmen wij onze werkwijze op af.

Bostec
Bostec Management & Consultancy heeft de ambitie om het doorlopen van uw
processen door reiziger, klant of medewerker zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast staat Bostec voor de relatie tussen proces, technologie
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en organisatie. Bij iedere opdracht is het optimaliseren, innoveren en integre-
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ren van de bedrijfsprocessen het vertrekpunt voor onze adviezen en projecten.

contact met ons op.

Door het vakmanschap van Bostec en de kracht van de mensen in uw organisatie te bundelen, optimaliseren we samen de processen en bijbehorende
informatisering.
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