MARKTLEIDER IN
MAINTENANCE & ASSET INTEGRITY

FLUOR VOLTOOIT
STORK ACQUISITIE

Fluor, een van ‘s werelds meest toonaangevende bedrijven op het gebied van
engineering, fabricage, procurement, constructie, maintenance en projectmanagement,
heeft de overname afgerond van Stork, expert in het leveren van op kennis gebaseerde
asset integrity diensten. Door de combinatie van Stork en Fluor’s Operations &
Maintenance organisatie ontstaat er een wereldwijde marktleider in producten en
diensten gericht op maintenance, modifications en asset integrity.
Wat betekent dit voor u als klant?
Oplossingen voor de hele levensduur – We kunnen nu
design, fabricage, constructie en onderhoud van
installaties optimaal op elkaar afstemmen met Fluor’s
toonaangevende engineering, procurement en
constructie-capaciteiten en Stork’s unieke, specialistische
diensten op het gebied van operations, maintenance,
modifications en asset integrity.
Veiligheid is een kernwaarde – We staan bekend om
onze focus op veiligheid; een van onze kernwaarden
naast integriteit, teamwork en operationele
uitmuntendheid. We leveren complexe projecten af die
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, zonder
afbreuk te doen aan kwaliteit.
Verbeterde efficiëntie – We kunnen onze klanten een
veel efficiëntere kapitaalinvestering bieden door het
terugbrengen van het benodigde aantal aannemers en
contactmomenten. Eén organisatie die een volledig
aanbod van diensten levert tijdens de hele levensduur
van een productieomgeving.
Meerwaarde door innovatie – We streven er elke dag
naar om nieuwe en verbeterde methodes te vinden zodat
klanten nog meer kunnen profiteren van onze producten
en diensten. Door de gedeelde expertise van Stork’s
innovatiegroep en Fluor’s business transformation en

innovation teams, beiden gerespecteerde namen in het
veld, kunnen investeringen in assets maximaal renderen.

STORK EN
FLUOR O&M

Combinatie van Fluor Operations & Maintenance en Stork in cijfers.
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Fluor O&M en Stork bundelen hun krachten en worden hiermee
een marktleider in
MAINTENANCE, MODIFICATIONS EN ASSET INTEGRITY DIENSTEN

Optimaal onderhoud ingecalculeerd in het ontwerp –
Stork’s toonaangevende expertise op het gebied van
operations, maintenance en asset integrity kan worden
toegepast in de concept-, design- en constructiefase van
een project. Hierdoor performen installaties beter, zowel
operationeel als op onderhoudsgebied.
Ervaren leiderschap – Klanten profiteren van de
ervaring van twee vooraanstaande partijen in de
industrie. Alle O&M activiteiten worden gecombineerd
onder management van Stork, rapporterend aan de
bestuursvoorzitter en CEO van Fluor.
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Grotere geografische spreiding – Door onze
gecombineerde wereldwijde dekking kunnen we een
volledig aanbod van asset lifecyle-diensten leveren, waar u
ook bent gevestigd. We werken samen met onze klanten
zodat zij hun ondernemingsdoelen kunnen realiseren.

In meer dan

100 LANDEN
Met meer dan

“Onze klanten blijven onze topprioriteit. Daarom kijken
we ernaar uit om onze klanten te voorzien van een
verbeterd aanbod van O&M diensten en van volledig
geïntegreerde oplossingen gedurende de hele
levensduur van hun assets.”
Arnold Steenbakker, CEO Stork

4.000 KLANTEN

~ Beide organisaties hebben een lange en rijke historie ~
1827 Stork opgericht

1912 Fluor opgericht

FOCUS OP DE GEHELE
ASSET LIFECYCLE

Gecombineerd leveren we geïntegreerde oplossingen die waarde toevoegen aan uw
onderneming, gericht op de volledige levensduur van een asset: van concept & design
tot aan ontmanteling.
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