TSO-WELDING & CONSTRUCTION
METAAL-TECHNISCHE DIENSTVERLENING

WERKGEBIEDEN

Deze business unit beschikt over las en constructie professionals die brede
ervaring hebben binnen hun vakgebied.

TSO Welding & Construction levert diensten aan bedrijven in de volgende sectoren:

Wij hebben vaklieden werkzaam in de volgende functiegroepen:
lassers (TIG, MIG/MAG, Elektrode), constructie/bankwerkers, conventioneel- CNC frezers, plaatwerkers, fitters, sleutelaars en steigerbouwers.

- voeding- & genotmiddelen industrie
- farmaceutische industrie
- scheepsbouw
- petrochemische industrie
- kunststof- & metaalindustrie
- verpakkingsindustrie
- textiel industrie

Onze medewerkers worden in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd met vele nieuwe ontwikkelingen, mede hierdoor zijn zij bekend met
de laatste technieken en op de hoogte van beschikbare innovatieve oplossingen. TSO biedt naar behoefte, flexibiliteit en vakkundigheid, voor de
waarborging van kwaliteit en continuïteit.
Onze medewerkers beschikken niet alleen over de benodigde ervaring,
opleiding, certificeringen en vakkennis. Maar onderscheiden zich eveneens
door hun gedrevenheid, motivatie en daadkracht.
Het zijn onder andere hun talenten en vaardigheden die garant staan voor
succesvolle projecten!

DIENSTEN
TSO levert de volgende metaal technische diensten d.m.v.
project-/outsourcing, management, consultancy en
detachering:
- constructiewerkzaamheden & metaalbewerking
- multidisciplinaire lasmethoden
- machine- & apparatenbouw
- revisie en reparatie
- steigerbouw
- las en constructiewerk in eigen werkplaats

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 uiteraard 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

TSO Engineering

TSO Logistics

“Onderscheidend door vakkennis,
motivatie en mentaliteit”

“Betrokken en gedreven werken
aan een effectieve productiviteit”

TSO Welding & Construction
“Herkenbare kwaliteit, kennis van
zaken en betrouwbaar ”

“Op vakkundige wijze waarborging
van kwaliteit en continuïteit”
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TSO-WELDING & C0NSTRUCTION
CONSTRUCTIEWERKZAAMHEDEN

MACHINE EN APPARATENBOUW

Goed opgeleide en toegewijde professionals worden in hun
dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd met veelzijdige
projecten van uiteenlopende aard.
Of het nu gaat om de uitvoering van een complexe of een eenvoudige constructie, de bouw van dergelijke projecten vereist
kennis van zaken. Evenals het bieden van een goed constructieadvies in staal, roestvaststaal of aluminium.
TSO zorgt voor de juiste man op de juiste plaats.

De machine- en apparatenbouw is een belangrijke branche in
Nederland. Als klant heeft u profijt van onze additionele ervaring.
Met specifieke kennis van de techniek, gecombineerd met de
passie voor deze markt, kunnen wij extra capaciteit bieden.
U heeft; gebrek aan ruimte, een deadline te behalen, behoefte
aan vakkundig personeel.
Uw wensen staan bij ons centraal en worden verenigd met
kennis en daadkracht.

METAALBEWERKING
STEIGERBOUW
Bij personele ondersteuning in het bewerken van bijvoorbeeld
plaatstaal, buiscomponenten en constructiewerk heeft u aan
TSO de juiste partner.
Wij hebben personeel in dienst die een diversiteit aan metaaltechnische ondersteuning kunnen bieden.
Waaronder met; CNC draaien/frezen, ponsen, slijpen enz.

MULTIDISCIPLINAIRE LASMETHODEN
Onze medewerkers beschikken over de benodigde technische
vakkennis, verkregen door interne en externe scholing. En
uiteraard door jarenlange praktische ervaring in deze specifieke
branche.
Onze gediplomeerde lassers zijn in staat verschillende materialen te lassen zoals RVS en aluminium. Hiertoe wordt gebruik
gemaakt van de modernste MIG/MAG en TIG lastechnieken.
De medewerkers van TSO zijn gewend op diverse locaties te
werken, voor korte of langere duur. Nationaal of internationaal.
Ook zijn wij goed bekend met de diverse normeringen en procedures, waaronder ook HACCP.
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De steigerbouw t.b.v. constructie, scheepsbouw, industriële
bouw en woningbouw is een speciale tak van sport.
TSO werkt uitsluitend met mensen die dit vak verstaan.
Veiligheid staat hierbij voorop evenals een gedegen uitrusting
welke voldoet aan de gestelde eisen.
Wij kunnen ondersteuning bieden met vakbekwame en gedreven medewerkers. En kunnen doorgaans ook snel schakelen.

SERVICE WERKPLAATS
TSO beschikt over een eigen werkplaats waarin wij onze klanten desgewenst mee van dienst kunnen zijn.
Hier kunnen wij revisies en kleine constructies in eigen beheer
uitvoeren.
“U heeft bijvoorbeeld een onderhoudstop ingepland en gedurende de inspectieronde blijkt dat er een as dermate versleten
is. Het bedrijf waar u normaal uw verspanende werkzaamheden aan uitbesteed is dicht of heeft niet direct tijd”
Kortom u heeft een probleem. TSO kan hier een oplossing in
bieden.

