Rom Advice
From Romania to the
European marketplace

RomAdvice este o companie de consultanta internationala, tanara, cu sediul in Ramania,
construita pe cunoasterea si experienta celor 3 parteneri fondatori: Filip Hamerlinck, Luc
Geukens si Christian De Neef. Împreuna, ei au peste 45 de ani de experieta în consultanta si
management în Finante, Programe Guvernamentale, Tehnologia informatiei si Productie.

Cu sediul în Bucuresti dar cu sprijin puternic în Bruxelles, capitala Uniunii Europene, RomAdvice
este menita, nu numai sa înteleaga nevoile companiilor românesti care tintesc piata Europeana
si sa ofere servicii locale si internationale, ci si sa faciliteze relatii de afaceri peste hotare, în
special cu tarile Benelux, Marea Britanie si Franta, directionat spre Europei de Vest.

Misiunea RomAdvice este de a oferi consultanta si servicii de implementare pentru
îmbunatatirea afacerii si performantei organizatorice, astfel asigurând succesul companiilor
Românesti pe piata Europeana.

RomAdvice este un furnizor de servicii complete – de la studiul afacerii si finantare pâna la
implementare si urmarire – astfel clientii nostri pot fi încrezatori ca rezultate masurabile le sunt
realmente oferite.
RomAdvice ofera următoarele servicii:
Strategii de Afaceri & Arhitectura companiei




Alinierea Afaceri – IT
Industria cercetarii de piata
Benchmarking

Managementul Valorii






Managementul portofoliului de proiect
(Afaceri & IT)
Studiul afacerii, Justificare Economică
Finanţarea Proiectului (inclusiv subvenţiile)
Managementul de Proiect& Program
Culegerea Beneficiilor (Masurătoare &
Metrică)

Managementul de Proces





Îmbunatatirea Performantei Afacerii
Optimizarea Procesului de Fabricatie
Managementul Service-ului IT
Managementul Calitatii Totale

Mangementul personalului




Managementul competentelor (atragerea,
dezvoltarea si mentinerea oamenilor )
Managementul Schimbarilor
Organizationale
Educatie (Coaching, Training, Workshops)

Consultanta tehnologica




Selectarea Produselor & Furnizorilor
Managementul Informatiei, Documentelor si
Cunostintelor
Implementarii Suportului& Tranziţia
Tehnologiei

Consultanta organizationala



Restructurare
Optimizarea resurselor

RomAdvice – Company Profile

Strategia RomAdvice este de a construi parteneriate pe termen lung cu clientii nostri. Împreuna,
putem sa maximizam potentialul unei afaceri tradiţionale – printr-o combinatie de crestere a
calitatii serviciilor, marketing creativ, pret inovativ si eficienta a costului – în timp ce urmarim o
crestere profitabila pe piata Europeana. Suntem dedicati sa ajutam clientii nostri sa prospere
într-o lume in schimbare devenind lideri în transformarea afacerii.

Despre partenerii fondatori…
Filip Hamerlinck are diploma în chimie si a lucrat în industria chimica mai mult de 10
ani, mai întâi ca supraveghetor de tura la ARCO Chemical Products Europe, apoi
ca asistent manager de fabrica la Air Liquide Belgium pentru înfiintarea unei noi
fabrici producatoare în Antwerp (Polysol, Ethylene oxide, Propylene oxide). A mers
mai departe si a înfiintat propria companie– FH Business Consulting – care se
concentreaza pe vânzari si a reusit sa creasca profitul cu 250% pentru diferite
companii cliente! Filip este un negociator experimentat, are calitati puternice de
conducator, si întelege atât procesul industrial cât si cel managerial. Este de
asemenea partener si director de vânzari la P41, o firma de consultanta care
realizeaza îmbunatatiri radicale în procesul de producţie lucrând cu o combinatie
de tehnici de inginerie industriala: Process Analysis, TRIZ, Six Sigma, 5S, etc.
El este partener fondator si director al Perfect Selection, o companie de consultanta
ce ofera cele mai bune resurse si suport pentru managementul schimbarii, inginerie
industriala, inovatie, managementul de proces, managementul de proiect &
program, etc.
Luc Geukens are un deceniu de experienta în asistarea & administrarea proiectelor
de schimbare organizationala în cadrul organizatiilor mari. Abordarea sa este multidisciplinara, acoperind toate aspectele organizatiei, si se axeaza pe
Managementul Schimbarii , lucrând cu factorii culturali, reuistenta la schimbare,
psihologia industriala , etc. Recent, a fost implicat în reorganizarea Biroului de
Suport Operational din cadrul Fortis Facility Management în Belgia. În afara de
Managementul schimbarii, implica de asemenea cunostinte si competente
manageriale, educatie (training si e-learning), etc.
Luc administreaza propria sa firma de consultanta, Sphera, si este de asemenea
partener fondator al Perfect Selection.
Christian De Neef este licentiat în ingineria electronica. Cu aproape 20 de ani de
experienta în IT si management, a detinut o varietate de pozitii legate de
arhitectura sistemului & dezvoltare, suport, managementul de proiect, consultari în
management, BPR & organizarea lucrului , cercetare & dezvoltare, etc.
Director general la DMR Consulting, şi mai tîrziu la Fujitsu, a condus propria echipa
de consultanti de afaceri si a fost responsabil pentru proiecte de mai multe
milioane de dolari atât în sectorul public cât si în cel privat.
Implicarea sa l-a determinat sa se axeze mai mult pe oameni si surse
organizationale – cum ar fi managementul de tranzitie, managementul schimbarii
organizationale si transferul de tehnologie – atunci când apartin de IT. Si-a
dezvoltat cariera de-a lungul acestor linii, asumandu-si responsabilitati manageriale
de extindere a domeniului.

Pentru mai multe informatii, va rugam luati legatura
info@romadvice.com - www.romadvice.com - +40 727 058 623
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