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HWP, 40 yılı aşkın bir süredir dünya çapında, özel ve resmi işverenler için
özellikle sağlık sektörüne, eğitim ve araştırma, endüstri, ticaret ve lojistik
alanlarına, aynı şekilde idare ve hizmet alanlarına yönelik planlama ve yapı
projelerini yürütmektedir. Müşterinin talebi doğrultusunda genel planlamadan
yada planlama hazırlığından, inşaat denetimine kadar olan kısmi hizmetleri de
üstlenmektedir.
HWP, 140 yüksek nitelikli, yüksek motivasyonlu çalışma arkadaşına sahip bir
firmadır: Mimarlar, mühendisler ve proje yöneticileri, doğa bilimciler, hekimler
ve tıp alanına yönelik uzmanlar, ekonomi, sosyoloji ve kamu yönetimi
konusunda uzman bilim adamları. Bizler, 15 farklı ulusa mensubuz ve 20 farklı
dili konuşmaktayiz.
Uzmanlık alanlarımızı kendi bölümlerindeki projeler yanında disiplinler arası
da birlikte calışan 4 iş alanı olarak tanımlayabiliriz:
- Mimarlık ve teknik – Master plandan, inşaat denetimine kadar
- Proje yönetimi – Projenin yürütülmesi, kontrolü ve yönetimi
- Firma danışmanlığı / İşletme planlaması – Planlama hazırlıklarından,
faaliyete geçişe kadar
- Tıbbi planlama ve laboratuvar planlaması – Programlamadan, faaliyete
geçişe kadar
İşverenlerimizin hangi hizmetlerimizden somut olarak faydalandıklarından
bağımsız olarak, aslında müşterilerimiz kendimize özgü uzmanlık
alanlarımızdan bütünüyle faydalanmaktadırlar. Bütünsel bir perspektife sahip
olduğumuz için, detaylarda da daha iyi çözümleri hayata geçirmekteyiz. Çünkü
her bir adımın, tüm projeye optimum şekilde nasıl uygulanacagını çok iyi
bilmekteyiz. Detaylari cok iyi tanımamız ve bilmemiz, bütünde daha yüksek
kalite ve güvenirlilik sunmamızı sağlamaktadır. Çeşitli alanlardan gelen
uzmanlar olarak tek bir çatı altında bütünleştiğimiz için özel uzmanlık
alanlarımızı disiplinler arası da birbirleriyle birleştirebilmekteyiz.
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Hizmetlerimiz dünya çapında talep görmektedir. Kuruluşumuzun ilk
yıllarından bu yana faaliyetlerimizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde
sürdürmekteyiz. Günümüzde, tüm iş hacmimizin takriben yüzde 20’sini,
Almanya dışındaki projeler oluşturmaktadır.
Farklı kültürlere saygı, özgün gerçeklerin derinlemesine incelenmesi ve
gözönünde bulundurulması, parametreler ve karşılıklı kabulleniş gibi temel
prensipler, işverenlerimiz ve ortaklarımızla olan işbirliğimizi,
birlikte çalıştığımız yerlerde akıllara yerleştirmektedir.
Asya ve Avrupa arasında bir köprü işlevi gören ve gelecek için büyük
potansiyel taşıyan bir ülke olarak Türkiye’yi, HWP olarak uzmanlığımızı,
bilgilerimizi ve deneyimlerimizi başarılı bir şekilde hayata geçirebilecegimiz
bir merkez olarak görmekteyiz. Operatif olarak faaliyet gösteren firma şubemiz
HWP İstanbul, her şeyden önce sağlık sektörüne yönelik olarak HWP’nin temel
hizmetlerini sunmaktadır.
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