
Themaworkshop: Servicedesking
In de tijd dat FD veranderde in FM en iedere 
ICT-organisatie ITIL omarmde, vlogen de 
servicedesks als paddenstoelen uit de grond. 
Zo ook de facilitaire servicedesk. In de huidige 
economische tijd is de servicedesk op de 
achtergrond beland. Toch blijft een 
goedwerkende servicedesk relevant. Zeker als 
thema’s zoals HNW, de regieorganisatie, 
digitalisering, beheersing van kosten en 
kwaliteit, aantrekkelijk werkgeverschap en 
duurzame bedrijfsvoering prioriteit hebben.

Meer weten? Bezoek de themaworkshop van 
onze Managing Director Manage- Egbert van 
der Steege Msc.

Woensdag 16 januari

Zaal 1

15.00-15.25

Vrijdag 18 januari

Zaal 1

13.30-13.55

Voor meer informatie:
W: www.arrangegroup.nl
E: info@arrangegroup.nl

https://twitter.com/Arrange_NL

partner van

stand 1.054
Update Vakbeurs Facilitair 2013
ArrangeGroup is een full resourcer in de facilitaire wereld. Wij geloven dat ontwikkeling leidt tot 
kwaliteit en sociaal verantwoord ondernemerschap. 

Met 80 facilitaire professionals zetten wij ons dagelijks in voor de beste resultaten bij onze klanten 
en de facilitaire branche. Dat doen we op onze eigen en unieke manier! Overtuigd van ons 
krachtige concept waarbij kennis, relatie, enthousiasme en ontwikkeling centraal staan. 

Professionaliseer uw servicedesk
Het neerzetten van een servicedesk 2.0. 
vraagt om een projectmatige aanpak. 
Elementen die daarbij in zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve zin aan de orde komen zijn: 
personeel, systemen, processen, organisatie 
en dienstverlening. 

Met Arrange kunt u uw servicedesk 
organiseren en professionaliseren. Met de 
Servicedeskscan analyseren we uw situatie 
en met de talenten van Arrange bieden we u 
een commercieel aantrekkelijke, tijdelijke 
personele oplossing. Bovendien kunnen we u 
van dienst zijn met een workshop 
klantbeleving, ontwikkeld i.s.m. Wisborn. 

Ontdek wat deze slimme oplossingen voor u 
kunnen betekenen. 

Manage levert interim 
management, project 
management en advisering op 
tactisch- en strategisch niveau. 
Onze Managers zijn behalve 
ervaren professionals vooral 
denkers met daadkracht!

Sinds 2000 staat Arrange 
bekend om haar hoogopgeleide, 
enthousiaste professionals, die 
we ontwikkelen en inzetten voor 
kwalitatieve interim- en project-
oplossingen op tactisch niveau. 

Voor structurele personele 
oplossingen schakelt u Recruite 
in. Met werving&selectie, diverse 
vormen van sourcing en deta-
vast constructies, leveren we u 
de perfecte match! 
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Voor meer informatie:

ArrangeGroup is partner van het Ronald McDonald Huis Utrecht
Sociaal en verantwoord ondernemerschap betekent voor ons niet alleen het ontwikkelen van onze 
professionals, maar ook vanuit onze kennis en kunde een bijdrage leveren aan een betere wereld. 

Daarom heeft ArrangeGroup zich gecommiteerd aan een meerjarige intensieve samenwerking met 
het Ronald McDonald Huis Utrecht . Naast het organiseren van de jaarlijkse MBO-dag zetten wij 
ook op Facilitair inhoudelijk vlak onze kennis en expertise in voor het Ronald McDonald Huis. Op 
deze manier is ArrangeGroup een professionele vraagbaak op facilitair gebied.

Ondersteun samen met ons het goede doel. Doneer uw wisselgeld in het glazen huisje 
op de bar. Alle donaties gaan rechtstreeks naar het Ronald McDonald Huis Utrecht.

Nieuwjaarsborrel ArrangeGroup
Donderdag 17 januari

Om samen te toosten op het nieuwe jaar 
organiseren we speciaal voor alle 
professionals, alumni's en relaties van 
ArangeGroup een nieuwjaarsborrel. Vanaf 
17.00 uur in onze stand (1.054).

Vacatures
Ben jij een (senior) professional op het gebied 
van Facilitair Management en spreekt 
ArrangeGroup je aan? 

Informeer dan nu in de stand naar actuele 
vacatures. Een van onze collega's staat u 
graag te woord.

Voor meer informatie:
www.recruite.nl
info@recruite.nl

Manage levert interim 
management, project 
management en advisering op 
tactisch- en strategisch niveau. 
Onze Managers zijn behalve 
ervaren professionals vooral 
denkers met daadkracht!

Sinds 2000 staat Arrange 
bekend om haar hoogopgeleide, 
enthousiaste professionals, die 
we ontwikkelen en inzetten voor 
kwalitatieve interim- en project-
oplossingen op tactisch niveau. 

Voor structurele personele 
oplossingen schakelt u Recruite 
in. Met werving&selectie, diverse 
vormen van sourcing en deta-
vast constructies, leveren we u 
de perfecte match! 


