Oordeel Nominatiecommissie

Ubo Engineering BV presenteert zich als de absolute specialist op het gebied van beton
constructies, in de ruimste zin des woord. Men biedt een zeer breed assortiment machines en
installaties voor de betonindustrie, zowel voor de bereiding van beton (apparatuur om cement en
diverse hulpstoffen te doseren en te mengen) als om het te verwerken (bekistingsrobots,
vlindermachines, verdichtingssystemen etc.) en te veredelen c.q. na te behandelen. Door deze
vergaande specialisatie, gekoppeld aan een eigen engineeringafdeling en eigen
productiefaciliteiten, behoort Ubo tot de absolute top binnen haar branche en is zij een begrip
voor alle bedrijven binnen de sector .
Innovatie is het sleutelwoord bij Ubo, want zij is continu bezig om haar producten en diensten
verder te verbeteren en en zodoende optimaal in te spelen op de wens en van de klant. Zij
profileert zich als een vakkundige, betrouwbare partner, die meedenkt met haar klanten en
probeert de beste oplossingen op betongebied te bewerkstelligen en een zo goed mogelijke
service te verlenen .
De Nominatiecommissie is van menin g dat Ubo Engineering BV op basis van die gronden
uitgeroepen kan worden als winnaar/vertegenwoordiger in de Beton-constructietechniekbranche
en tevens in aanmerking dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2015.

Ubo Engineering BV is winnaar/ vertegenwoordiger 2015 in de
Beton-constructietechniekbranche
Ubo Engineering BV is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber voor:
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award 2015
•
Beste werkgever
•
Meest innovatieve onderneming
•
Snelste groeier
•
Beste Start Up
•
Beste vrouwelijke ondernemer/CEO
•
Groenste bedrijf van Nederland
•
Beste in Online Business
Sectoren-awards:
•
Beste in ICT
Beste in High Tech
•
•
Beste in Hospitality
•
Beste in Maritiem / Deltatechniek
•
Beste in Agri & Food
•
Beste in Logistiek
Beste in Bouw
•
•
Beste in Chemie
•
Beste in Finance
•
Beste in Retail / Consumergoods
•
Beste Kleinbedrijf
•
Beste in Zakelijke dienstverlening
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Toelichting op de beslissing van de commissie
Profiel Ubo Engineering BV – beschrijving activiteiten

Ubo Engineering BV heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een toonaangevende
onderneming op het gebied van machines voor de betonindustrie, met een zeer sterke
positionering. Het biedt een breed scala aan producten en machines op het gebied van de
betonindustrie en heeft op dat gebied inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd. Het
bedrijf wordt algemeen als een van de leidende bedrijven in de branche gezien en weet haar
grote kennis van betonconstructies en haar klant - en oplossingsgerichte aanpak uitstekend met
elkaar te combineren, waardoor zij een zeer grote mate van tevredenheid bij haar klanten weet
te bereiken.

Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen

Ubo Engineering is een begrip in de betonindustrie en onderscheidt zich door haar grote
vakkennis, haar grote assortiment van kwaliteitsproducten en haar uitstekende service. Vanwege
het feit dat Ubo over een eigen engineeringafdeling en een eigen projectbegeleidingsafdeling
beschikt, is zij een totaalleveranci er die haar klanten zoveel m ogelijk ontzorgt bij de realisatie van
al hun plannen met betrekking tot betonmachines en –installaties, variërend van eenvoudige
machines tot complete fabrieken. Naast de ‘mechanische’ apparatuur is er ook steeds meer
sprake van ’elektronische’ apparatuur om alle processen (mengen, doseren etc.) te sturen. Ook
hiervoor kan de klant bij Ubo terecht, temeer omdat Ubo ervoor zorgt dat zij altijd up -to-date is
met betrekking tot alle technische (en elektronische) ontwikkelingen.
MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat ook bij Ubo Engineering BV hoog in het vaandel.
Het bedrijf heeft duidelijke normen en waarden geformuleerd en voert zijn kernactiviteiten uit op
een manier waarop het verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale
context.

Positie in de markt

Ubo Engineering BV is opgericht in 1937 en is gevestigd in Soesterberg. Het heeft circa 15
medewerkers en is in heel Nederland zijn actief.
Het bedrijf valt op bij de Nominatie commissie door de uitstekende reputatie die het in de branche
heeft. In een markt die continu in beweging is, weet Ubo Engineering BV door zijn
vooruitstrevende instelling uitstekend te anticiperen op de laatste nieuwe trends en
ontwikkelingen en is het zijn concurrenten va ak een slag voor.
De Nominatiecommissie ziet in Ubo Engineering BV een stabiele, vooruit strevende onderneming
die naar verwachting in de toekom st nog veel successen kan behalen binnen de markt.

