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Onze visie

Engineers define our future.

We empower our people

to turn smart ideas into reality!
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Onze missie
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It’s our mission to be your preferred Engineering Partner.

Therefore:
» We maximize technical and personal growth of our people

» Our engineers turn challenges into successful projects

Working with us is always a great experience!
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Over MULTI

1/13/2021Company presentation 4

Bij MULTI vind je 
hardwerkende, toegewijde 

medewerkers

Wij hebben een passie 
voor technologie in de 

engineeringwereld.

We zijn eerlijk, 
openhartig 

en gemakkelijk 
te begrijpen.

We hebben een goed 
gevoel  voor humor en zijn 

makkelijk bereikbaar.

We zijn een verademing door 
verstandige oplossingen en een 

vriendelijke klantenservice.



|

3 Business Units
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INDUSTRIE MARITIME & OFFSHOREBOUW & INFRA
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Industrie | Bouw & Infra België en Zeeland
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INDUSTRIE MARITIME & OFFSHOREBOUW & INFRA
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Wie zijn onze klanten?
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Onze klanten
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Oil & gas | Chemie | Staalverwerking | Voeding

Ziekenhuizen | Universiteiten | Steden/gemeenten

Pharma | Projectontwikkelaars

Machinebouw
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Onze klanten
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Wat bieden wij onze 
klanten aan?
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Onze oplossingen
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Elke vraag van elke klant is uniek. 
Daarom bouwden we een flexibele 
dienstverlening uit. 

De basis hiervan is steeds het inzetten 
van de meest geschikte engineers op 
3 verschillende manieren. 

Ontwerp- & 
Ingenieursbureau

Projectsourcing Site Based Team
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Ontwerp- & Ingenieursbureau

DIENSTEN KLANTEN

Ontwerp & Uitvoeringsstudies Projectmanagement
“Wij zijn uw gedelegeerd bouwheer” 
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Project Management Manual
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Elk project is anders. Bij MULTI maken 
we gebruik van onze Project 
Management Methologie. 

Een aantal principes, thema’s en 
processen komen bij elk project terug 
maar de invulling kan variëren. Deze 
methodologie ligt vast in onze Project 
Management Manual.

Zo wordt de timing, het budget en de 
kwaliteit optimaal bewaakt.

FOLLOW
UP

SALES
PROJECT

INITIATION
PROJECT

START
PROJECT

EXECUTION
PROJECT
CLOSURE

Estimation & 
Deliverables list

Scope

Quotation

External
Kick-off meeting

Communication 
plan

Determination
of Quality

Control process

Closing meeting

Lessons learned
report

Project progress & 
budget 

monitoring

Communication & 
meetings

Action & Decision
list

Estimation & 
Deliverables list

Scope

Quotation

Client Survey

Client follow up
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Fraeye & Partners
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Stabiliteit is al meer dan 50 jaar ons vak

Sinds april 2016 maakt het Ingenieursbureau 
Fraeye & Partners deel uit van de MULTI 
Engineering Group.
Met deze overname versterkte MULTI haar 
dienstenaanbod voor Bouw & Infra door 
toevoeging van een ingenieursbureau 
stabiliteit met een lange traditie
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Projectsourcing
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SERVICE

Capaciteit

KennisErvaring
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Site Based Team

▪ Meer en meer van onze klanten maken 
gebruik van een combinatie van 
projectsourcing en ons ontwerp- & 
ingenieursbureau.

▪ Eén of meer van onze engineers maken 
via projectsourcing deel uit van uw team 
op uw eigen site. Zij vormen dan de brug 
met ons Ontwerp- & 
Ingenieursbureau waar we snel en 
flexibel op uw noden kunnen reageren. 
De voorgestelde oplossing is steeds op 
maat.
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+Ontwerp- & 
ingenieurs-

bureau

Project-
sourcing

Site 
Based
Team=
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Hoe realiseren we dit?
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DESIGNERS

NETWERK

EXPERTS

Onze diensten

Vanaf 2020 hebben we in ons business 
model een duidelijke focus aangebracht. 
Het uitbouwen van communities rond 
deze drie vakgebieden is een logisch 
gevolg. We willen immers technische en 
persoonlijke groei maximaliseren bij onze 
klanten, experts en ons netwerk. 

Zonder Ingenieurs, Geen Toekomst.
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STABILITEIT (SCIA)
ELEKTRICITEIT
ELEKTRO-MECHANICA

STEEL & STRUCTURAL (TEKLA)
PIPING (Plant 3D)
MECHANICAL (INVENTOR)
BOUW (BIM | Revit)

MULTI DISCIPLINAIR 
TECHNIEKEN 
UITVOERING

Project Management, Project 
Engineering en Design, 
dát is wat we doen.
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Hoe onderscheiden 
we ons?
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Onze skills en kennis
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TECHNISCHE 
KENNIS

PERSOONLIJKE 
ATTITUDE

Bij Multi hechten we heel veel belang aan 
het evenwicht tussen soft skills en 
technische kennis. Onze medewerkers 
combineren de juiste attitude met de 
nodige inhoudelijke expertise. 
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Tevreden medewerkers en klanten
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60
eNPS score

25
NPS score

MEDEWERKERS KLANTEN

De familiale sfeer 
is iets dat ik 

enorm waardeer.

Je krijgt hier mooie 
kansen om te ontplooien.

De projecten zijn 
gevarieerd en je wordt 

gestimuleerd om net dat 
tikkeltje meer te kunnen.

Menselijke 
werkgever met 

kennis van zaken.

Multi is een team.

Het voelt altijd "meer 
dan gewoon een job".

Spontaan, open en eerlijk.

Sterkte is de goede kennis 
van MULTI betreffende de 

technische profielen.

Sterkte van MULTI is het juiste profiel en 
de juiste persoon voorstellen maar ook 

vooral regelmatig opvolgen.

Sterk punt is de 
ondersteuning van 

jullie mensen. 

Kwaliteit 
medewerker wordt 

gewaardeerd.

MULTI onderscheidt zich 
door de goede kennis 

van job inhoud.

NPS =  Net Promotor Score: tool om de klantentevredenheid te meten.
>0 =  goed ; >35 erg goed

eNPS =  employee Net Promotor Score: tool om de werknemerstevredenheid te meten. 
>0 =  goed ; >35 erg goed
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Certificaten
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MULTI.engineering is in het bezit van volgende 
certificaten:

| ISO 9001:2015

| VCA* 2008/5.1

| NEN 4400-1

| federgon certified



|1/13/2021Company presentation 23

Facts & Figures
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Facts & Figures | Multi Engineering Group
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25
STAFMEDEWERKERS
service team

400.000
ENGINEERING UREN
100 000 op DEO
300 000 via Projectsourcing

DESIGN- & ENGINEERING OFFICES
Temse, Vlissingen, 
Komarno, Gent, Delft

5
BUSINESS UNITS
Industrie, Bouw & Infra,  
Maritiem & Offshore

3

EXPERTS
70 op het ontwerp- en ingenieursbureau
180 via Projectsourcing

250

7

LANDEN
Nederland, België, 
Slowakije

3

VESTIGINGEN 
Temse, Vlissingen, Breda, 
Amsterdam, Komarno, Gent, 
Delft
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Facts & Figures | Industrie + Bouw & Infra 
België en Zeeland
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10
STAFMEDEWERKERS
service team

184.000
ENGINEERING UREN
23 500 op DEO
23 500 bij Fraeye
137 000 via Projectsourcing

DESIGN- & ENGINEERING OFFICES
Temse, Gent

2

EXPERTS
15 op het ontwerp- en ingenieursbureau
15 bij Fraeye
90 via Projectsourcing

120

2

LAND
België + Zeeland (NL)

2

VESTIGINGEN 
Temse, Gent
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MULTI Maritiem & Offshore biedt sterke, 
flexibele en innovatieve 
engineeringoplossingen voor de maritieme en 
offshore sector

Oplossingen: 
| Ontwerp- en ingenieursbureau
| Projectsourcing
| Hybride Engineering
| Supervisie
| Technisch advies

Maritiem & Offshore
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