Pakken we uw volgende
project samen aan?
Contacteer ons voor een offerte
of een kennismakingsgesprek

De kracht achter
uw bedrijf!
SINDS
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KLANTEN
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PROJECTEN
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MEDE
WERKERS

100

Limburg
Rijkelstraat 28
3550 Heusden-Zolder
T +32 11 56 19 75

Antwerpen
Everdongenlaan 15
2300 Turnhout
T +32 14 80 04 25

West-Vlaanderen 1
Bruggestraat 132
8820 Torhout
T +32 50 74 06 26

Wallonië
Rue Laid Burniat 3
1348 Louvain-la-Neuve
T +32 10 75 07 94

Oost-Vlaanderen
Biezeweg 15a
9230 Wetteren
T +32 9 292 10 23

Oost-Brabant
Stationsstraat 100
3360 Bierbeek
T +32 16 40 96 56

West-Vlaanderen 2
Ter Waarde 43
8900 Ieper
T +32 57 61 04 20

info@profex.be
www.profex.be

Succesvol ondernemen =
Zelf focussen op de
hoofdzaken en voor de rest
beroep doen op
professionele experten.
Profex, de kracht achter uw
bedrijf, is dé ‘one stop shop’
vol expertise en specialisten.

“U kan niet alleen beroep
doen op meer dan 100
expertises en diensten, maar
u kan ook genieten van onze
geïntegreerde aanpak.”

“ Tussen de droom van de
ondernemer en de realisatie
van zijn dromen, staan
nogal wat wetten en
praktische bezwaren.”

Profex is er om die praktische bezwaren
weg te werken en uw plannen te ontwikkelen op een pragmatische manier, met wetten en normen als leidraad maar niet als
obstakel.
In ons team van professionele experten
zijn de meeste medewerkers zelf ondernemer. Ze denken dus strategisch mee en
hebben steeds de praktische haalbaarheid
voor ogen. Op die manier realiseert Profex
in teamverband zowel eenvoudige als
complexe projecten. Dat maakt ons uniek
in de markt.

Focus op de hoofdzaken
Als ondernemer bent u het liefste bezig
met uw onderneming en haar kernactiviteiten. Die activiteiten die uw bedrijf en haar
producten of diensten uniek maken, daar
steekt u zo veel mogelijk tijd en energie in.
Maar u weet ook wel dat er bij een bedrijf

En wat meer is:
u zal ontdekken dat u nog nooit op zo’n
gedreven en directe manier samenwerkte
met een adviesbureau! Profex is actief
over heel België, vanuit zeven kantoren.
Onze 100 medewerkers kennen hun vakgebied door en door maar verliezen ook
de ondernemerscontext niet uit het oog.

heel wat randvoorwaarden komen kijken. En
die moeten met evenveel zorg en ondernemerschap vastgenomen worden. Want
ze zijn óók belangrijk voor het succes van
uw bedrijf.

Waar wij dagelijks mee bezig zijn, ontdekt u
via de realisaties op onze website.
Wil u ons eerst beter leren kennen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven of volg
een opleiding.

En dat is de kernactiviteit van Profex!

Alle informatie en activiteiten
www.profex.be, Facebook en Linkedin

Daarom is Profex ‘de kracht achter uw
onderneming.’ Wij zorgen ervoor dat u
zich kan focussen op de hoofdzaken, wij
liggen wakker van de rest.
Of u nu aan uitbreiden en (bij)bouwen denkt, de afvalstromen in uw
bedrijf wil optimaliseren, uw leverancier u
verplicht tot een ISO-systeem , u zich
afvraagt of investeren in een WKK iets
voor uw bedrijf is, … u kan het zo gek, uitgebreid, groot of klein, niet bedenken, of
Profex heeft er een antwoord op. Daarom
is Profex voor u een ‘one stop shop’ : welke
vraag u ook hebt, bij ons kan u altijd terecht.
En omdat onze experten een brede kijk op
ondernemen hebben, passen ze hun expertise toe met oog voor het grotere geheel.

via

De Profex ‘one stop shop’ vertrekt vanuit vier thema’s:

Bedrijvig
in voeding

Voor bedrijven die
actief zijn in of toeleveren
aan
de
voedingsindustrie

BOUWEN
& GEBOUWEN

MILIEU &
OMGEVING

Bedrijvig
Bedrijvig
in RECYCLAGE in voeding

BOUWEN
& GEBOUWEN

Voor bedrijven die
gaan (bij)bouwen of
hun gebouwen graag
willen optimaliseren

Voor bedrijven die
een impact hebben op het milieu
en de omgeving

Voor bedrijven die
actief zijn in of
toeleveren aan de
afvalsector

Voor bedrijven d
gaan (bij)bouwen
hun gebouwen gra
willen optimaliser

Voor bedrijven die
actief zijn in of toeleveren
aan
de
voedingsindustrie

