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Microteam offers the most cost-effective, tailor-made embedded solutions. For us an 
embedded system is much more than electronics and software. It means taking care of the 
complete product: its performance, compatibility and value for the customer. Our cross-
disciplinary approach and experience of the most diversified industries gives your product a 
real competitive advantage. That’s credible creativity.

Embedded 
Expertise
Projektien kompleksisuus ja kansainvälinen toimintaympäristö edellyttävät laaja-
alaista osaamista ja tuntemusta eri toimialojen erityispiirteistä sekä projektien hal-
linnasta. Projektijohtamisen palvelumme ovat käytettävissäsi, kun tarvitset osaamis-
ta ja kokeneen asiantuntijan vetämään projektisi luotettavasti loppuun asti.     

PROJEKTIJOHTAMISEN
PALVELUT 
Kokonaisuus hallinnassa



Projektijohtamisen palveluissamme yhdistää osaaminen projektien toimitukseen 

ja valvontaan liittyvään liiketoimintaymmärrykseen sekä investointihankkeiden 

toteutukseen - erityisesti teknologiateollisuuden toimijoille. Tarvittaessa projek-

tijohtamisen palvelumme muodostavat jatkumon toimitusprojektin suunnittelu-

vaiheen rinnalle aina projektin lopputoteutukseen ja valmistumiseen asti. Samalla 

tuomme ulkopuolista näkemystä ja kehitysideoita asiakkaamme projektitoimintaan.  

Kun taustalla on koko Comatec Groupin vahva suunnitteluosaaminen ja kokemus 

investointihankkeista pystymme alihankkijana tarjoamaan asiakkaillemme mahdol-

lisimman laajoja asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia.

Insinööritoimisto Comatec Oy Tel. +358 20 7xxx xxxx 
sales@comatec.fihttps://www.comatec.fi/projektipalvelut

PROJEKTIJOHTAMI-
SEN PALVELUT

• Investointihankkeen 
projektointi

• Projektijohtopalvelut
• Projektisuunnittelu 

ja –seuranta
• Projektin tukipalvelut

• Projektikoulutukset 
• Ajan-, kustannusten ja 

riskienhallinta sekä muut 
selvitykset

PALVELUMME 
RESURSSINA 

Tarjoamme projektiisi tai tuki-
palveluihin osaajia profiililla, 
jonka kokemus ja osaaminen 
vastaavat tarvettasi. Tyypilli-

simmin osaajammeme on: 

• Projektijohtaja
• Projektipäällikkö
• Projekti-insinööri

MITEN 
TOIMIMME  

 • Projektiosaaja projektisi 
käyttöön tarvekartoituksen 

mukaisesti
• Asiantuntijia työskentelee 

tarvittaessa asiakkaan tiloissa 
ja asiakkaan työnjohdon alla

• Käytettävissä tarpeen 
mukaan 40 - 100 % työajasta.

• Tarvittaessa saat meiltä myös 
SITE-palvelut

Comatec Group on suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita tarjoava ja kehittävä in-
sinööritoimisto – alansa johtava omilla vahvoilla toimialoillaan. Työlläistämme lähes 600 osaajaa yli 20 

paikkakunnalla kolmessa maassa.  Meidät tunnetaan erityisesti kyvystä toteuttaa teknologiateollisuuden 
ja koneenrakennuksen haastavia toimeksiantoja. Ratkaisumme perustuvat aina koeteltuun, ajanmukai-

seen teknologiaan.

Comatec Group - Asiantuntijat apunasi  


