Intechraal is een advies- en
ingenieursbureau voor de
openbare ruimte.

Met onze compacte organisatie
van 10 professionals zijn we in
staat onze producten goed en
efficiënt aan te bieden.

In onze platte organisatie is
iedereen inhoudelijk bij
projecten betrokken.

Wilt u meer weten over de
activiteiten van Intechraal of
enkele van onze uitgevoerde
projecten bekijken?

INTECHRAAL betrouwbaar, flexibel en vindingrijk
Intechraal is een advies- en ingenieursbureau dat oplossingen voor de openbare
ruimte ontwikkelt en ten uitvoer brengt.
Dit doen we in de werkvelden bereikbaarheid, gebiedsinrichting en leefomgeving.
Onze expertise is gericht op zowel inhoud
als proces.
Afhankelijk van uw organisatie, project of
vraagstelling kunt u op verschillende manieren gebruik maken van onze diensten
en producten.
Wenst u een project met minimale eigen
inzet, maar wel met grip op de resultaten?
Intechraal bepaalt samen met u de
projectresultaten en neemt u met behulp
van doordacht projectmanagement de
werkzaamheden van het project uit
handen.

www.intechraal.nl

Parkweg 22
2271 AJ Voorburg
070 3605780

De rode draad van onze aanpak is een
maximale inzet voor het bereiken van
kwaliteit in de buitenruimte, samen met
de opdrachtgever en de gebruikers.
Dit maakt dat een groot deel van onze
opdrachtgevers afkomstig is uit de
publieke sector.
Onze compacte organisatie is groot
genoeg om een scala van producten aan te
bieden en klein genoeg voor directe
communicatie, korte reactietijden en laagdrempeligheid.
Laat u verrassen door onze dynamiek!

Kijk op onze website:

Intechraal BV

Meedenken over beleid en de organisatie,
het uitdenken en ontwikkelen van nieuwe
ideeën, het introduceren of aanscherpen
van processen en werkwijzen in uw organisatie. Het zijn voorbeelden waar onze
adviseurs en ingenieurs zich graag voor
inzetten.

Bent u op zoek naar versterking voor uw
(project-)organisatie? Onze medewerkers
dragen graag bij aan uw project.
Hoe? Op verschillende niveaus, op zowel
inhoud als proces en de capaciteit afgestemd op uw behoefte.
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