Täyden palvelun kumppani logistiikkaan

Vastuullisuus on meille tekoja
Turvallisuus, laatu ja vastuullisuus ovat toimintamme
keskeisimmät periaatteet, joista emme tingi. Palvelumme
noudattavat aina alan turvallisuustasoa ja huolehdimme
toisistamme. Laadukkaan työnjäljen takaamme ennakoimalla ja esimerkiksi Lean-työkaluja hyödyntämällä.
Vastuullisuus puolestaan on meille sitä, että sitoudumme
mm. ympäristöystävällisiin ratkaisuihin.

KORKEALAATUISTA LOGISTIIKKAA
HUB logistics on suomalainen logistiikkayritys, joka tarjoaa asiakkailleen
kokonaisvaltaiset logistiikkapalvelut. Olemme kolmenkymmenen toimintavuoden
aikana vakiinnuttaneet asemamme useiden eri toimialojen luottokumppanina.

”Hub” tarkoittaa suomeksi keskusta, mikä
kuvaa toimintaamme hyvin: tarjoamme
keskitettyjä ratkaisuja logistiikkaan ja
toimimme materiaalivirtojen ja tiedon
hallinnan keskiössä.
Palvelemme monipuolisesti mm. teollisuustoimijoita, konepajoja, verkkokauppatoimijoita, tukkukauppoja ja kaupan alan
yrityksiä.
Olemme valmiit ottamaan kaiken vastuun
yrityksesi logistiikasta, jotta aikanne
vapautuu ydinliiketoimintaan. Ota yhteyttä
ja kysy lisää!

HUB LOGISTICS -KONSERNI
300 työntekijää
Toimintaa 11 paikkakunnalla
Pääkonttori ja oma
logistiikkakeskus
Vantaan Hakkilassa
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PALVELUT
Kun valitset meidät logistiikkakumppaniksi, voit olla varma, että saat
kaikki tarvitsemasi palvelut materiaalien hallintaan ja tiedonhallintaan.
Räätälöimme palvelumme aina asiakastarpeeseen.

Varastointi
Me hallitsemme materiaalivirrat. Meiltä saat varastotilat
ja varastointiin liittyvät
älykkäät palvelut aina vastaan
ottamisesta lähettämiseen.

Sisälogistiikka
Tuemme tuotantoasi omissa
tiloissasi. Pidämme huolta,
että kaikki materiaali liikkuu
oikea-aikaisesti käsittelystä
työpisteeseen ja lähetykseen.

optimax
Henkilöstöratkaisut

Puupakkaus
Toimitamme puupakkaukset
kokonaisvaltaisesti ja kilpailukykyisesti. Pakkaukset voivat
olla standardien mukaisia tai
tarpeeseen räätälöityjä.

Toimitusketjukonsultointi
Asiantuntijamme auttavat
hallitsemaan ja kehittämään
tuotannonohjausta sekä
varaston- ja toimitusketjujen
hallintaa.

TEKIJÖITÄ TYÖNANTAJALLE
Työnantaja, tarjoamme asiakkaillemme
pitkäaikaista kumppanuutta, sekä kattavaa ja
luotettavaa henkilöstöosaamista.
Katso palvelumme » www.optimax.fi

Miksi logistiikan ulkoistaminen kannattaa?
Ulkoistettu logistiikka vapauttaa
yrityksen keskittymään omaan liiketoimintaansa ja erityisosaamiseensa. Monipuoliset logistiikkapalvelumme tuovat
yrityksen varastointiin joustavuutta,
läpinäkyvyyttä ja kustannussäästöjä.

Meillä on todistetusti vahva kokemus
monien eri alojen sisälogistiikan haltuun
ottamisesta, ja olemme kehittäneet
prosessista todella sujuvan. Yhdessä
ratkomme varastoinnin ja sisälogistiikan ongelmakohdat ja luomme teille
parhaiten sopivan palvelukokonaisuuden.

Tavaran
saatavuus
taattu

Tarkka
inventaario

Optimoitu
varastokoko

Selkeä
kustannus
rakenne

Nopea
reagointi
muutoksiin

Materiaali
virtojen
hallinta

Komponentit
nopeasti
tuotantoon

Luotettavat
keräilyt ja
siirrot

Ajantasaiset
lähetykset ja
toimitukset

Räätälöidyt
palvelut

Olemme
suomalainen
nostolaitteiden
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Eikä siinä kaikki – huollamme ja
käyttöönottotarkastamme kaikki
toimittamamme nostolaitteet,
nostoapuvälineet sekä niiden
oheislaitteet.
Valmistuksessa käytämme
ISO 9001 laatujärjestelmää ja
radat valmistamme standardien
EN 1090 mukaisesti.
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TIETOA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI
Jotta sisälogistiikka toimii ja sitä koskevia päätöksiä voi tehdä viisaasti,
logistiikkatiedon on oltava helposti saatavilla ja tulkittavissa. Tässä auttavat
digitaaliset työkalut, joita HUB logistics hyödyntää toiminnassaan yhä enemmän.

Jos sisälogistiikan järjestelmät ovat
hajallaan, niistä saatavaa tietoa on vaikeaa
yhdistellä. Tämä vähentää toiminnan
tehokkuutta.
Me HUB logisticsilla käytämme digitaalisia
työkaluja työntekijöiden ohjaamisessa
ja tiedonkeruussa. Kerätty data auttaa
kehittämään ja parantamaan prosesseja
sekä säästämään aikaa ja rahaa.
Kun logistiikkaa seurataan, asiakas saa
paremman kuvan toimitusketjusta ja
päivittäinen tiedolla johtaminen helpottuu
merkittävästi.

HUB agile -toimintamalli
auttaa kehitystyössä ja
projektinhallinnassa.
Lean-työkalut parantavat
prosesseja ja resursseja
Jatkuva parantaminen on
osa yrityskulttuuriamme
Päivittäisjohtaminen parantaa
viestintää ja lisää tehokkuutta.

Tärkeintä on asiakkaan
kuunteleminen
Kilpailu logistiikan globaaleilla markkinoilla kovenee.
Suomalaisyrityksillä on kuitenkin mainiot edellytykset
menestyä kansainvälisesti, kunhan toiminnan peruspalikat
ovat kunnossa ja omat vahvuudet selvillä.
Tärkein kilpailuvaltti on palvella asiakasta aina tämän
tarpeita kuunnellen. Tässä auttavat toimialatuntemus,
palveluiden räätälöiminen ja tehokkuus. Myös skaalautuvuus on entistä tärkeämpää. Juuri ketteryys ja muutosvalmius voivat ratkaista menestyksen.
Ketterä on kuitenkin vaikeaa olla ilman verkostoja, sillä
kattava palvelutarjonta on helpointa luoda luotettavan
kumppaniverkoston avulla. Myös digitalisaation ja automaation luomat työkalut kannattaa hyödyntää.
Jos yksi asia nostetaan ylitse muiden, on se asiakaslähtöisyys. Kun logistiikkayritys ylittää asiakkaan odotukset,
toiminta on takuulla hyvällä ja kannattavalla pohjalla.
Joni Sundelin
HUB logistics -konsernin
toimitusjohtaja

Kuljetamme
kohti vihreää
tulevaisuutta

Katseemme on tiiviisti vihreässä tulevaisuudessa. Olemme ensimmäisten
joukossa jo nyt hiilineutraali kompensoimalla päästömme Suomen hiilinieluja kasvattamalla. Elokuussa 2021 otimme ensimmäisenä Suomessa
käyttöön sähkökuorma-auton ja koko kalustostamme reilu 30 % kulkee
sähköllä tai kaasulla. Pyrimme fossiilivapauteen vuoteen 2030 mennessä
esimerkiksi lisäämällä aurinkovoiman käyttöä ja sähkö- ja kaasuautojen
määrää.

Tutustu!
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Suomalainen
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