ALLEEN GA JE SNELLER, MAAR SAMEN KOM JE VERDER.
EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ ANDUS GROUP
Andus Group is een internationaal opererende holdingmaatschappij met 14 zelfstandige werkmaatschappijen in Nederland, België en Slowakije. Meer dan 100 jaar
ervaring ligt ten grondslag aan de leidende positie die Andus Group wereldwijd heeft opgebouwd binnen de industrie: een sterke, betrouwbare partner met één doel
voor ogen: Serving the industry. De werkmaatschappijen van Andus Group zijn een toonbeeld van de Nederlandse maakindustrie. Ambacht en vakmanschap gaan hand
in hand met de modernste productietechnologie en hoogste kwaliteitsmaatstaven. Andus Group is in staat voor haar klanten toegevoegde waarde te creëren met een
grote diversiteit aan specifieke technische oplossingen, diensten en producten. De groep heeft een gezamenlijke jaaromzet van meer dan € 300 miljoen en telt zo’n 1.100
medewerkers. Samen bouwen we aan de toekomst!
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