
LEJ EN INGENIØR 
til din virksomhed

-
LEJ VOR BACKOFFICE

BIIR specialafdeling i Odessa
-

Strategisk samarbejde
-

Lave variable omkostninger



Lej en ingeniør - til din virksomhed
Vi kan tilbyde en hurtig, effektiv og fleksibel konsulent-løsning 
til din virksomhed.
Vi er godt 200 fastansatte ingeniører i Danmark og Ukraine - 
Ingeniører, dygtige projektledere og erfarne konstruktører, hvor 
mange i kortere eller længere tid er udlejet til vore kunder.

Lej vor backoffice - specialafdeling i Odessa
Udover et stort ingeniørhold i Aarhus, har vi vores backoffice i 
Ukraine der løbende inddrages i  specialopgaver, beregning, 
konstruktion, design og produktløsninger. 
I Odessa har vi gennem en årrække opbygget en velorganiseret 
og velfungerende afdeling med godt 100 fastansatte ingeniører.
Vi har egne headhuntere, og har stor kontakt til universiteterne 
for løbende kontakt til de bedste kompetencer. 

Der er højt til loftet hos BIIR og mange grader af 
samarbejdsformer
 -fra kunder der udelukkende har behov for danske projekt- og 
udviklingsingeniører, – til kunder der i et strategisk samarbejde 
udelukkende gør brug af vore dygtige engelsktalende ingeniører i 
Odessa, - dog oftest er der tale om et mix heraf

Lave variable omkostninger - ved brug af backoffice
BIIR kan levere et unikt strategisk samarbejde. 
Om det er almen driftsopgaver, specialopgaver, konstruktion, 
design eller udvikling, kan vi tilbyde stærke kompetencer. En 
nøje tilpasset brug af ressourcer i Danmark og Ukraine reducerer 
prisen på opgaven betydelig.

Vi tilbyder
BIIR som seriøs, kompetent og erfarent konsulenthus, indenfor 
mekanisk design, konstruktion, beregninger og simulering.
Vi har fast indarbejdede processer og kontrolfunktioner.

- Fast timepris på konsulenter i virksomhed og 
backoffice ingeniører.

- Projekt-tilbud - fast pris for opgaven

-
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BIIR - Et ingeniørhus med kompetencer i særklasse

Vi er i alt godt 210 fastansatte ingeniører - og vi bliver stadig flere. 
Nørdede specialister, dygtige projektledere og erfarne konstruktører 
– og så alle os andre.

BIIR er en attraktiv arbejdsplads, og vi ansætter løbende nye 
medarbejdere med specialkompetencer, afhængig af vore kunders 
behov og beliggenhed.

Vi tilbyder kompetente on-site konsulenter hos vore kunder og 
udvalgte specialister i vor backoffice afdeling.

Backoffice er beliggende dels i Aarhus, dels i vor afdeling i Odessa, 
Ukraine.

En kombinationsløsning med intensiv brug af backoffice giver en 
effektiv og kompetent opgaveløsning; - og interessant timepris for 
løsning af hele opgaven.

Vi kan hurtigt byde ind på løsning af en konkret opgave. Eller indgå i 
et strategisk langsigtet special- eller udviklingssamarbejde.

BIIR har opbygget en intern kompetence database over vore 
medarbejdere, hvor vi sammen med kunden udvælger de rette 
kompetencer til opgaven.

Kontakt os for et uforpligtende besøg og et godt tilbud.


