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KENNIS VAN ELKANDERS KUNNEN

Tegema Group, high-tech

projectenorganisatie

D

De Tegema Group is een projectenorganisatie op het gebied
van de ontwikkeling van speciaalmachines en technologisch
hoogwaardige modules en apparaten. Projecten worden uitgevoerd binnen de high-precision industry, de algemene
machinebouw en de automotive.
Met een no-nonsense benadering en passie voor het vak
speelt Tegema in op de wensen van klanten – accuraat, snel
en in één keer goed. Of de klant nu een idee voor een nieuw
product wil realiseren, een proces wil implementeren of verbeteren of een door hem ontwikkelde machine wil laten produceren, Tegema kan het gehele proces of een deel ervan
begeleiden. De afgelopen dertig jaar is Tegema langdurige
relaties met multinationals en MKB’ers aangegaan door in te
spelen op hun wensen en verwachtingen.

blemen van de klant pakken ze op om tot realistische
oplossingen te komen die zijn toegespitst op diens strategie
en markteisen. Dit alles binnen vooraf duidelijk overeengekomen randvoorwaarden en condities. De projectmanager
van Tegema neemt de eindverantwoordelijkheid voor het
gehele project, onderhoudt alle contacten met de klant en
stuurt het projectteam aan, zowel intern als extern. Dit inclusief de realisatie of het bouwen en beproeven van prototypes,
met aansluitend de implementatie van het project op de door
de klant gewenste locatie.
Meer dan de helft van dergelijke projecten realiseert Tegema
binnen de high-precision industry: fijnmechanica, micro- en
nanotechnologie, cleanroom- en hoogvacuüm-techniek.
Traditionele ontwikkelstrategieën zijn hierbij allang niet meer
toereikend. Een integrale benadering vanaf het begin en een
daarmee goed opgezette systeemarchitectuur zijn onontbeerlijk.

Persoonlijke benadering

Compleet in dienstverlening
Tegema zoekt voortdurend strategische samenwerking om
klanten met een zo compleet mogelijke dienstverlening te
kunnen bedienen. De laatste jaren is Tegema gaan focussen
op projectmanagement, mechatronica, fijnmechanica en
werktuigbouwkunde. Voor andere disciplines – zoals elektrotechniek, elektronica, (embedded) software, optica, fysica
en (bio)chemie – wordt steeds vaker een beroep gedaan op
gespecialiseerde partijen, om telkens gebruik te kunnen
maken van de nieuwste technologieën. De regie houdt
Tegema daarbij altijd in eigen hand.
Ontwikkelaars en engineers werken vanuit de vestigingen in
Eindhoven, Arnhem en Tsjechië. Of desgewenst elders of bij
klanten op locatie. Speciaalmachines bouwt Tegema in de
eigen werkplaatsen in Eindhoven en Tsjechië; in de toolshop
worden prototypes en functiemodellen gebouwd en getest.

Iedere klant en ieder vraagstuk is toch weer anders. In de
loop der jaren heeft Tegema krachtige structuren ontwikkeld
op het gebied van projectmanagement, ontwikkeling en engineering. Om het iedere keer weer tot een echt succes te
maken is een persoonlijke benadering
onontbeerlijk, waarbij de werkwijze van
Tegema zo goed
mogelijk aansluit op
de organisatie van de
klant. Zo maakt
Tegema iedere keer
een op maat gesneden projectplan.

Informatie

Denken in oplossingen
Tegema’s hoogopgeleide technici hebben ervaring in verschillende kennisvelden en toepassingsgebieden. Wensen of pro-
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