Ervaren vakspecialisten
met een hart voor techniek

Wie is Madolex
Madolex Group vormt met vijf bedrijven, actief in Nederland, België, Duitsland en Tsjechië, een complementaire holding die zich richt op bedrijven in
de maakindustrie.
Het bedrijf is thuis in alle aspecten rondom productie en richt zich op het
duurzaam optimaliseren van productie-output.
Madolex Belgium biedt hiervoor 3 gespecialiseerde diensten aan:

Ger Camp

CEO Madolex Group

"We willen een significante bijdrage leveren aan het behoud van de
maakindustrie in de regio."
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Samengevat? Alle Madolex’ers, alsook het optimalisatieprogramma
staan garant voor efficiënte en effectieve productieprocessen met
rendementsverhoging en kostenbesparing als uiteindelijk resultaat.

Output versus kosten per stuk (gem./week)

Gemiddelde uitvalkosten per run

Procesoptimalisatie
Madolex heeft een uniek verbeterconcept met specialismes gericht
op proces- en bedrijfsoptimalisatie. Aan de hand van datametingen,
analyses, verbeteradviezen en -trajecten maakt Madolex onderhouds- en
productieprocessen inzichtelijk en realiseert een efficiëntere en effectievere
productie. Met andere woorden: verlies in productielijnen ombuigen naar
winst.
Procesoptimalisatie verloopt in 3 fases:

Stilstand uren per week

Gemiddelde netto OEE

1. Meten: Aan de hand van eigen software verkrijgen we eenvoudig en
real-time inzicht in de verliezen van het productieproces, ongeacht de
automatisatiegraad. Zo weten we ook snel waar het verbeterpotentieel zit!
2. Weten: Vanuit de verkregen data maken we een concrete rapportage,
opgesteld op basis van jarenlange ervaring bij productiebedrijven.
3. Verbeteren: De laatste stap is het in werking stellen van het verbeteradvies
op de werkvloer. Hiervoor gaan de medewerkers van de klant en onze
lean improvement engineer samen aan de slag om met dezelfde machines
verliezen om te buigen naar winst!
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Madolex techniekers met een
hart voor techniek
Madolex techniekers zijn hooggekwalificeerde & ervaren onderhouds- en
storingstechniekers. Ze hebben een hart voor hun vak én zijn hartelijk in
de omgang.
Onze gedreven techniekers gaan aan de slag in productiebedrijven
in verschillende sectoren in Limburg en de Kempen. Samen met het
onderhoudsteam van de klant houden ze de productiemachines draaiende
en optimaliseren ze het productieproces. Daarbij is veiligheid steeds een
topprioriteit.
Madolex technniekers:
• Beschikken over een uitgebreide uitrusting
• Genieten een brede waaier aan veiligheidsopleidingen
• Communiceren vlot en zijn sociaal vaardig
• Zijn échte teamplayers
We streven altijd naar de perfecte match tussen klant & technieker en zijn
pas tevreden als zij dat ook zijn!

Bart Kusters

Technieker // Madolex Geel

Merk-waardige Madolex'ers
inschakelen
Madolex-techniekers optimaliseren productieprocessen door middel van:
•
•
•
•
•
•

Onderhoud en herstelling van het machinepark en de installaties
Preventieve controles
Oplossen van storingen
Productiestilstanden beperken
Revisies van productiemachines
Bijstaan en adviseren van de operatoren

waarbij rendementsverhoging en kostenbesparing het resultaat zijn.

Tom Van Den Langenbergh

Hoofd werkplaats, Smet Boringen nv // Dessel

"Bij Madolex kan je rekenen op een vlotte en open manier van
communiceren waarbij een sterke vertrouwensrelatie centraal staat.
Daarnaast leveren ze ook sterke technische profielen aan die steeds
in lijn liggen met de verwachtingen."

Hogere technische profielen
die echt bijdragen
Hogere technische profielen zijn ervaren, hoog opgeleide vakspecialisten
met een hart voor techniek. Bij elk project of elke opdracht focussen ze op
de verbeterpunten. Is er een onderdeel in het productieproces dat beter,
sneller, efficiënter of effectiever kan? Dan brengen ze dat aan het licht.
Is er nood aan bijkomende ondersteuning in productie, maintenance of
engineering? Dan is een hoger technisch profiel dé oplossing.
Wat is dat nu precies, een hoger technisch profiel? Dat is een:
• werkvoorbereider op de onderhoudsafdeling,
• teamleader onderhoud,
• productie- of maintenance engineer en manager,
• projectleider,
• automation engineer,
• proces engineer,
• mechanisch of elektrisch technisch tekenaar.
Kortom: een gedreven vakspecialist met een diepgaande kennis van
productie tot onderhoud in de maakindustrie.

Federico Triventi

Onderhoudsspecialist // Madolex Belgium

De hartelijke aanpak
Madolex gaat resoluut voor een hartelijke aanpak. We starten steeds
met een kennismakingsgesprek. Daarbij luisteren we aandachtig naar
de uitdagingen van de klant én de wensen van de medewerker. Met
onze opgedane vakkennis in het achterhoofd, denken we graag mee
om tot de beste oplossing én samenwerking te komen.
We gaan op zoek naar de beste match tussen bedrijf en medewerker.
Eens onze medewerker aan de slag is, zorgen we voor een consequente
opvolging. We vinden het belangrijk dat beide partijen de samenwerking
aangenaam ervaren. Daarom is er op regelmatige tijdstippen ruimte voor
feedback.
Zowel Madolex als de medewerkers dragen flexibiliteit hoog in het
vaandel. Tot slot zorgen we ervoor dat alle medewerkers in hun eigen
regio aan de slag kunnen. Op die manier zijn ze steeds dichtbij en snel
ter plaatse.
Bij Madolex kan je steeds terecht!

Stijn Gijbels en Olav Bult

Operationeel manager en Bedrijfsleider // Madolex Belgium

"Madolex biedt ervaren technische profielen aan met een hart voor
techniek én hartelijk in de omgang. Ze gaan er elke dag met de
volle goesting tegenaan!"

www.madolex.be
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