Bruger I tiden rigtigt?
... Eller bruger I (for) meget tid på forefaldende opgaver?

Fleksibilitet - når I har mest brug for det
Vi er specialiseret i at være underleverandør til andre virksomheder.
Vi tilbyder at udføre alle slags opgaver, medvirke ved længerevarende
produktionsopgaver eller pakkeopgaver, og kan træde til med kort varsel.
Dermed bliver vi din virksomheds buffer ved spidsbelastninger.
Opgaverne kan løses i vores egne lokaler, så I ikke kun sparer
personaleressourcer, men også lagerplads.
Vil I hellere have opgaverne løst ’On Site’ i jeres egne produktionslokaler, er det
naturligvis også muligt.
I øjeblikket udfører vi opgaver inden for:
• Produktion
• Service
• Pakke & montage
Vores alsidige maskinpark og de erfarne medarbejderes kompetencer,
erfaringer og håndelag gør, at næsten alle former for underleverandøropgaver
kan løses.

Produktion

Udvalgte leverancer, vi udfører:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slibning, limning og pakning af oliefiltre
Ad Hoc opgaver med kort deadline
Klargøring af delelementer til lamper (metal)
Drejebænkarbejder (specialopgaver)
Smedeopgaver
Møbelproduktion
CNC arbejde
Krympepakning, svejsning af poser og påsætning af headercard
Montering/samling af emner
Kvalitetskontrol

Service

Udvalgte serviceopgaver vi udfører:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mødebooking
Modtagelse af bestillinger og udsendelse af prøvepakker
På-plads-sætning af bøger (bibliotek)
Levering af varer til filialer og private
Pedelservice
Haveservice
Legepladsservice
Linnedservice (sortering, vask og pakning)

Pakning & montage

Udvalgte pakning & montageopgaver vi udfører:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ompakning af varer
Pakning af kampagnevarer
Samling og opfyldning af displays
Pakning af firmajulegaver
Oppustning, pakning og distribution af bolde i displays
Montering og pakning af legetøjselementer
Indføring af ledninger i armaturer
Påsætning af beslag
Sortering af dåser - til genanvendelse
Pakning af emner, samt sampak

Vi sørger for bortskaffelse af emballage, og
opbevaring af varer ved løbende ordrer.

Vi garanterer levering til tiden - i den ønskede kvalitet
Service&Produktion Ikast
Merkurvej 8
7430 Ikast
Kontakt:
Afdelingsleder Karina Nørskov
Tlf: 2523 0321
Mail: kn@ramsdalgruppen.dk

Service&Produktion Kolding
Slotssøvejen 4
6000 Kolding
Kontakt:
Teamleder Asger Stenhøj Schmidt
Tlf: 2523 0228
Mail: asgs@ramsdalgruppen.dk
Service&Produktion Svendborg
Nordre Ringvej 50
5700 Svendborg
Kontakt:
Direktør Katrine Wandrup Bjørkholm
Tlf: 2523 0554
Mail: kwb@ramsdalgruppen.dk

Service&Produktion Tønder
Hartmannsvej 5
6270 Tønder
Kontakt:
Afdelingsleder Stefan Nielsen
Tlf: 2523 0290
Mail: sn@ramsdalgruppen.dk

