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Projecten leiden tot meer
met projectsupport van Dinel
Als internationaal werkend technische dienstverlener, staat Dinel al ruim 15 jaar voor ontwikkeling en blije mensen.
Als dé kennisbron biedt Dinel vanuit zijn netwerk van technische professionals kennisoplossingen die leiden tot meer.
Tot meer voor onze medewerkers én daarmee voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij door aandachtig te kijken naar
de kern van de opdracht en de kennis van onze technische professionals. Dinel wordt gedreven door de overtuiging
dat alleen oprechte interesse leidt tot een goede afhandeling van onze projecten.

Wat ons leidt
Mensgerichtheid, kennisontwikkeling en resultaat staan bij ons
centraal.

Waar u Dinel vindt
De belangrijkste sectoren waarin wij actief zijn:
• Oil & Gas
• Industrie
• Infra
Onze technische professionals zijn hierbinnen multidisciplinair
inzetbaar voor advies omtrent uw projecten. Over de hele
breedte van deze sectoren werken de professionals van Dinel
aan projecten in Engineering, Design en Construction.

Website
Kijk voor meer informatie
over ons op onze website:
www.dinel.nl
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De organisatie
Dinel Infra
Dinel Infra zorgt voor hoogwaardig en deskundig (project-)
advies en richt zich op het verlenen van diensten op het gebied
van infra (-structuren). De projecten waarvoor Dinel Infra advies
verzorgt zijn: wegen (zoals tunnel technische installaties,
verkeersregelinstallaties, openbare verlichtingsinstallaties),
natte infra (zoals bruggen, sluizen en gemalen), rail infra,
gebouw gebonden installaties, GWW (grond, weg en
waterbouw), ondergrondse infra en civiele techniek. Daarnaast
wordt er geadviseerd op projecten binnen de hoogspanning,
telecom, glasvezel en Cai.

Dinel Engineering
Dinel Engineering zorgt voor (project-) advisering en verleent
diensten op het gebied van management, engineering, en
constructieopdrachten. De projecten zijn zowel nationaal als
internationaal, binnen een breed spectrum van de techniek.
Onze speerpunten richten zich op de Industrie en Oil & Gas
voor projecten binnen de olie- en gaswinning, distributie en
opslagindustrie, chemische en petrochemische industrie,
machinebouw, maakindustrie, installatie- en energiebranche
en de food en farmaceutische industrie. Onze technische
professionals zijn opgeleid op MBO-, HBO- en WO-niveau.
Dinel Engineering heeft expertise in projecten binnen de
disciplines:
•	
instrumentation (& process control);
•	
electrical;
•	
piping;
•	
mechanical;
•	
process;
•	
civil & structural en projectsupport.

Dinel Automation
Dinel Automation richt zich op het adviseren en verleent
diensten op het gebied van industriële automatisering, met
focus op MES/ERP-, SCADA-, PLC- en DCS-projecten. Dinel
Automation ontzorgt u in de uitvoer van uw automatiserings

vraagstuk. U legt op een eenvoudige manier vast wat u wenst en
Dinel verzorgt het gehele Systems Engineering traject: opstellen
van klantwens, specificatie, basisontwerp, detailontwerp,
implementatie en integratie van systeem en softwareapplicatie,
tot slot nazorg, training en documentatie.
Specialiteiten van Dinel Automation zijn:
•	
engineering (EMRA);
•	
consultancy/projectmanagement;
•	
systeemconfiguratie;
•	
software-implementatie;
•	
inbedrijfstellingen;
•	
nazorg (training/documentatie);
•	
Informatisering Technologie.
Dinel Automation heeft expertise in projecten binnen
de sectoren:
•	
energie;
•	
utiliteit (waterwinning, -zuivering en -distributie);
•	
olie & gas, petro(chemie), food & pharmacy;
•	
tankterminals;
•	
vuilverbranding en -verwerking;
•	
infrastructuur;
•	
machinebouw.

FME-CWM
Vooruitgang en groei door samenwerking
Dinel Group B.V. is preferred supplier van de vereniging
FME-CWM. Door een samenwerkingsovereenkomst met de
FME Flexdienst is Dinel één van de bedrijven die geselecteerd
zijn voor deze samenwerking waarbij de focus ligt op
flexibiliteit en kwaliteit van de technische arbeidsmarkt.

Meer informatie
Met een klik op de post-it
krijgt u meer informatie over
FME-CWM.
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Contact
Meer informatie over de dienstverlening van Dinel of vragen?
U kunt ons vinden op de volgende adresgegevens en vragen naar onze recruiters en consultants.
U kunt natuurlijk ook altijd terecht op onze webite: www.dinel.nl

Nederland
Dinel Group B.V.
Scheepmakerij 200
3331 MB Zwijndrecht
T 010 - 234 35 73
F 010 - 434 83 76
E info@dinel.nl

Dinel Engineering B.V.
Scheepmakerij 200
3331 MB Zwijndrecht
T 010 - 234 35 73
E info@dinel.nl

Dinel Infra B.V.
Scheepmakerij 200
3331 MB Zwijndrecht
T 010 - 234 35 73
E infra@dinel.nl

Dinel Automation B.V.
Science Park Eindhoven
5008A
5692 EA Son
T 040 - 267 99 09
E info@dinelautomation.com

Routebeschrijving

Up-to-date

Klik op de post-it om naar de routebeschrijving te gaan.

Klik op de post-it om ons te volgen op Facebook.
Dan bent u altijd op de hoogte!
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