
Flexibility and power when you need it

Mandskabs-assistance 
Med/uden ledelse



Fleksibilitet er vores kerneområde – hvad er dit?
Vi er den sikre partner når du mangler medarbejdere.   
Det er vores kerneområde!

For mange virksomheder er det ikke usædvanligt, at  
behovet for kvalificeret arbejdskraft svinger. Får din virksom-
hed en særordre, en meget mandskabskrævende ordre eller 
en hasteordre, så kan vi træde til med meget kort varsel.  
På kontrakt, på timeløn eller på tilbud, alle muligheder er der.  
Du kan justere – forøge eller reducere – din medarbejderstab 
så du konstant har det rigtige antal til rådighed. Så bliver din 
virksomhed fleksibel, uden at den er bundet til faste omkost-
ninger til lønninger og udstyr. Lad Mega Flex tage toppen af  
arbejdsbyrden. Derved undgår du at skulle ansætte og af-
skedige hele tiden.

Uanset om der er tale om behov for kvalificeret arbejdskraft, 
om kandidat udvælgelse, projektledelse eller behov for nogle 
få medarbejdere eller hele afdelinger - i ind-og udland - så er 
vi forberedt. Du kan bruge os på timebasis, på enhedspriser, 
på fastprisaftaler herunder deltagelse i delprojekter.  

UDLEJNING - REKRUTTERING - TRY & HIRE

Vores primære forretningsområder er:

 Bygge & Anlæg  Industri & Produktion
 Jern & Metal  Administration & Ledelse
 El & Teknik  Lager & Logistik

Du kan både leje mandskab eller bede os om at rekruttere 
medarbejdere til din virksomhed, og du kan prøve disse 
efter princippet i ”Try & Hire”.

OUTSOURCING - med eller uden ledelse
Outsourcing af hele afdelinger eller produktionsområder 
kan være den perfekte løsning for din virksomhed.  Skal 
det være med eller uden ledelse? Skal vi eventuelt 
påtage os ansvaret for produktion og kvalitetstyring?   
Det er op til dig og din virksomhed!

Mega Flex tilbyder professionelle  
og engagerede medarbejdere  
til en bred vifte af opgaver

DIN GARANTI
Vi er medlem af DI samt BYG. Det sikrer 
både medarbejdere, arbejdsgiver og kunde 
at alle gældende overenskomster bliver 
overholdt. Vi har 24-timers hotline. Er du ikke 
tilfreds med en medarbejder inden for de 
første 3 dage skal du naturligvis ikke betale, 
blot vi får lov til at sende en ny medarbejder.

MEGA FLEX A/S  -  Industrivej 25  -  3300 Frederiksvaerk  -  Tlf. +45 4777 0957  -  info@megaflex.dk  -  www.megaflex.dk
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FREdERIkSVæRk
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 77 09 57

AALboRG
9200 Aalborg SV
Tlf. 87 77 09 57

HILLERød
3400 Hillerød
Tlf. 47 77 09 57

AARHuS
8240 Risskov
Tlf. 87 77 09 57

GLoSTRup
2600 Glostrup
Tlf. 43 71 11 06

Alle opgaver udføres efter de høje normer i ISO 9001 
og ISO 18001 – endnu en garanti for kvaliteten af vo-
res ydelser og arbejdsmiljøet for vore medarbejdere.
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