TSO-LOGISTICS
LOGISTIEKE PERSONELE DIENSTVERLENING

WERKGEBIEDEN

Deze business unit heeft allrounders in dienst welke een brede ervaring
hebben opgedaan in tal van logistieke omgevingen. Hierdoor zijn zij bekend
met diverse interne transportmiddelen, WMS-systemen en andere vormen
van locatiebeheer.

TSO Logistics levert diensten aan bedrijven in de volgende
sectoren/omgevingen:

Onze vaklieden zijn multifunctioneel inzetbaar in de volgende functies:
Hef-/reachtruckchauffeur, orderpicker, teamleider/meewerkend voorman,
en/of expeditiemedewerker.
Zij beschikken niet alleen over de benodigde ervaring, opleiding en vakkennis. Maar onderscheiden zich eveneens door hun gedrevenheid, motivatie
en daadkracht.

- industrie
- warehouse
- distributiecentra
- haven gerelateerde logistiek
- magazijnen
- productieomgevingen

Het zijn onder andere hun talenten en vaardigheden die garant staan voor
succesvolle projecten!

DIENSTEN

Voor u als opdrachtgever betekent dit zekerheid, voor TSO niet meer dan
een vanzelfsprekendheid!

TSO levert de volgende logistieke diensten d.m.v.
project-/out-sourcing, management, consultancy en
detachering:
- productiviteitsoptimalisatie
- ondersteuning tijdens “piek & ziek”
- (her)inrichting en beheer van magazijnen
- stuwadoors werkzaamheden
- ondersteuning bij locatieverhuizing
- ondersteuning en/of outsourcing van VAL-activiteiten
- poolmanagement
Ook voor andere logistieke personele vraagstukken kunt u
bij TSO terecht.

TSO, werkt!

ONZE AANPAK
Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u tal van mogelijkheden bieden. Bij TSO staan deze wensen van haar opdrachtgevers centraal.
Betrokkenheid, vakkennis en een coöperatieve instelling zijn voor TSO bouwstenen voor een duurzame relatie met u als opdrachtgever.
Door het vastleggen van veiligheidsregels en bedrijfsprocessen zorgen we continu voor verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid en
gezondheid.
Mede door het volgen van de VCA* richtlijnen ontstaat een manier van werken waarmee we kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze
opdrachtgevers.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor (te bereiken op onderstaande gegevens) want wij vertellen graag alles
over ons bedrijf en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

TSO Maintenance
“Herkenbare kwaliteit, kennis van
zaken en betrouwbaar ”

TSO Welding & Construction

TSO Engineering

“Op vakkundige wijze waarborging
van kwaliteit en continuïteit”

“Onderscheidend door vakkennis,
motivatie en mentaliteit”
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TSO Logistics
“Betrokken en gedreven werken
aan een effectieve productiviteit”

TSO-LOGISTICS
PRODUCTIVITEITSOPTIMALISATIE

OUTSOURCING/PROJECTSOURCING

Middels een “vast” team van TSO medewerkers, als “partner” de
dagelijkse logistieke werkzaamheden zeer rendabel uit te voeren
en anticiperen op piek en andere onverwachte drukten.

Middels deze wijze van dienstverlening staat niet het aantal
benodigde mensen omschreven, in vergelijking tot detacherenuitzenden, maar het werk dat moet worden gedaan.

Hierbij wordt gekeken naar een minimale en variabele urengarantie af te geven door de opdrachtgever (per week, per maand).
Deze uren kunnen door de opdrachtgever, naar aanleiding van
de operationele planning, met TSO afgestemd worden.
Om zo, de anders gemaakte vaste personeelskosten, variabel te
behouden.
Zodat u als klant, zich gewoon kan blijven concentreren op uw
kernactiviteit.

Voor bijvoorbeeld VAL of capaciteitsvraagstukken, om samen
met de opdrachtgever, de eventuele gestelde targets te behalen (“win-win”)

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING MIDDELS VAKLIEDEN
Verzekerd zijn van de vakkundigheid van medewerkers zonder
een extra druk te leggen op uw eigen personeel.
Er is altijd een vast aanspreekpunt aanwezig in de rol van een
meewerkend voorman. Hij zal ten allen tijde trachten om de
juiste man op de juiste plaats in te zetten, om zo de kwaliteit en
kwantiteit te waarborgen.
Bij extra piekbehoeften of overwerk kan onze meewerkend voorman gebruik maken van onze medewerkers werkzaam bij onze
omliggende projecten.
Hierdoor zijn lijnen kort en kunnen wij snel en adequaat schakelen!

STUWADOORS WERKZAAMHEDEN
Deze dienstverlening omvat havengerelateerde logistieke werkzaamheden.
Van specialistisch heftruckwerk tot en met stuwadoorswerkzaamheden.
Havenlogistiek is een dynamische branche waar de beschikbaarheid naar flexibel en vakbekwaam personeel een belangrijke rol
speelt.
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POOLMANAGEMENT
Soms hebt u één extra kracht nodig, soms meerdere. Dan is het
handig wanneer u kunt terugvallen op een pool met mensen
die u kent en die uw bedrijf kennen. Dit vaste team betekent
voor u als opdrachtgever de garantie van continuïteit en flexibiliteit.
Tevens kunnen wij tegelijkertijd anticiperen op piek en andere
onverwachte drukten.
Ook kan er gekeken worden naar een minimale en variabele
urengarantie, af te geven door de opdrachtgever (per week of
per maand).
Deze uren kunnen door u als opdrachtgever, naar aanleiding
van de operationele planning, met TSO afgestemd worden.
Om zo, anders gemaakte vaste personeelskosten, variabel te
houden.
Zodat u als klant, zich gewoon kan blijven concentreren op uw
kernactiviteit.

(HER) INRICHTING EN BEHEER VAN MAGAZIJNEN
U wilt één of meerdere professionals met een frisse kijk op de
structuur binnen uw magazijn. Op uw verzoek komen wij met
een plan van aanpak om uw magazijn zo nodig te optimaliseren.
U heeft een verhuizing voor de boeg en kan niemand missen
uit uw eigen operationele team. En bent op zoek naar een
betrokken partner wie met u meedenkt en een passende oplossing kan bieden voor deze uitdaging.

