Breng jouw knowhow van Facility Management in de kijker!
De Facility Awards jaarlijks georganiseerd door IFMA, zetten de beste realisaties van de Facility Managers
in de bloemetjes. Ze zijn een beloning voor een persoon - of een team - die bijdraagt tot het succes van de
onderneming of de instelling waar hij of zij is tewerkgesteld, aan de hand van een project dat betrekking
heeft op de optimalisering van het beheer van vastgoed, gebouwen, werkomgevingen, facilitydiensten en
mobiliteit.
Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan de verkiezing van het Facility Management Project 2019
door jouw project voor te stellen aan een jury van deskundigen op het vlak van Facility Management in
Belgïe. Van elk project dat een plaats verovert in de finale wordt een reportage gemaakt door journalisten
in ons FM-magazine en op onze website vanaf maart 2019. Op basis van deze reportages zal het
vakpubliek online kunnen stemmen via www.ifma.be voor de toekenning van de Speciale Publieksprijs.
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De namen van de 3 winnaars voor de prijs van de jury (1 , 2 en 3 plaats) en de winnaar van de Speciale
Publieksprijs worden bekendgemaakt tijdens de uitreikingsceremonie van de trofeeën in mei 2019.

Je kan jouw kandidatuur indienen door dit formulier in te vullen. Van zodra jouw inschrijving

binnen is, zullen de organisatoren je de vragenlijst en het beoordelingssjabloon toesturen voor de
samenstelling van jouw kandidatuurdossier. Dat dossier mag maximum 20 pagina’s tellen. Je dient dat
dossier in te vullen en terug te sturen naar IFMA vóór 7 december 2018.
JOUW BEDRIJF / INSTELLING
Naam van de onderneming
Website
Activiteitensector
Hoofdactiviteiten
Omzet
Aantal werknemers
Aantal gebouwen in gebruik
Totale oppervlakte van het volledige gebouwenpark

IFMA Belgian chapter vzw asbl  Pegasuslaan 5 – 1831 Diegem  BELGIE
Tel: +32 2/424.12.80  secretary@ifma.be  www.ifma.be

GEGEVENS VAN DE PERSOON DIE DE KANDIDATUUR INDIENT
Naam

Voornaam

Functie

Departement

Tel

GSM

E-mail

Volledig adres

FACILITY-ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMING / INSTELLING
Doelstellingen van de facility-organisatie
van jouw onderneming / instelling
Aantal mensen dat er werkt
Toevertrouwde missies:
Vastgoedbeheer
Inrichting en uitrusting van de werkplaats
Verhuis
Bedrijfsrestaurant
Schoonmaak / onderhoud
Maintenance en renovatie van gebouwen
Telecom
Informatica en burotica
Veiligheid
Vlootbeheer (auto’s en bedrijfsvoertuigen)
Mobiliteit
Aankopen
Energie (vormen van)
Archivering / opslag
Risicobeheer / verzekeringen

Intern
Beheerd

Extern

Verklaar de positie van de facilityorganisatie in vergelijking met het
organigram van de onderneming / instelling
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PROJECT VOORGESTELD VOOR DE VERKIEZING ‘ FACILITY M ANAGEMENT PROJECT OF THE YEAR 2019’

Leg in het kort de aard en het actieterrein van het
project uit.

Wat is de uitgangsproblematiek en wat zijn de
beoogde doelstellingen?

Waar ligt de toegevoegde waarde voor de
onderneming / instelling?

Vanuit welk opzicht is het project innoverend?

Wat zijn de belangrijkste te bereiken resultaten?

Het reglement en de verkiezingsprocedures zijn
beschikbaar op www.ifma.be
Stuur dit ingevulde inschrijvingsformulier via e-mail naar
IFMA c/o Tanja Barella tanja.barella@ifma.be
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