13/10/20

לכבוד :לכל מאן דבעי

הנדון :משרד "דנדש בטיחות"  -המלצה
משרד "דנדש בטיחות" מספק ייעוץ בתחום הבטיחות במספר פרויקטים שאני מתכנן.
התרשמתי מאוד מהיכולת של המשרד להשלים משימות כנדרש ובמהירות רבה.
הידע המקצועי של דניאל והנכונות לקדם במהירות כל משימה בפרויקט מוכיחים כי
מדובר באדם מקצועי שיודע את עבודתו היטב.
אני ממליץ על משרד "דנדש בטיחות" ואשמח לעבוד איתם גם בעתיד.

בכבוד רב,
אדריכל איתי מזרחי

בס"ד

.

עודד פרלשטיין

קבלן רשום מס' 30045

פיקוח הנדסה תכנון

עוסק מורשה 040172942

יום שלישי כ"ה תשרי תשפ"א

 13אוקטובר 2020

בעל תעודת  -הנדסאי בניין ה 45094/בתחום התכנון וניהול התאר.
בעל תעודת – מנהל עבודה מוסמך של משרד העבודה.
בעל תעודת  -קבלן רשום מרשם הקבלנים.
בעל תעודת  -בקר מוסמך של מכון  RICSהבריטי
בעל תעודת  -בקר מורשה של מנהל התכנון .
בעל תעודת  -מיון מבנים של משרד השיכון .

המלצה

א.ג.נ
אני עובד עם דניאל שוב ,בפרויקטים ציבוריים במועצה אזורית שורק.
ניתן לראות את המקצועיות של דניאל בעבודתו ,מתוך הבנה טובה בתחומי הבנייה בכלל ובתחום הבטיחות
ובטיחות אש בפרט.
דניאל עושה את העבודה לשביעות רצוננו ,עומד בזמנים ,יצירתי וגמיש בפתרונות וזמין לכל שאלה.
אני שמח להמליץ על שירותיו של דניאל בחום.

בברכה
עודד פרלשטיין

טלפון – 0525699009

כתובת :פלמ"ח  20פרדס חנה

mail: perl.oded@gmail.com

מרקוביץ טליה – אדריכלות והנדסה
קק"ל  25גדרה70700 ,
08-8591117 054-4977784

14/10/20
לכל מאן דבעי.
הנדון :מכתב המלצה.
דניאל שוב ואני מכירים זמן די רב.
הנני ממליצה עליו בחום.
תמיד נותן שירות מעל המצופה
יועץ בטיחות ברמה גבוהה
תמיד זמין ועונה בסלנות ובמאור פנים לכל שאלה
דניאל עושה את עבודתו בצורה מקצועית ומקיפה ,מבין את צרכי הלקוח ומנסה להקל ככל
הניתן כדי למנוע הוצאות מיותרות ולא נדרשות

בברכה

טליה מרקוביץ

_____________________________________________________________________

12.10.2020
כ"ד תשרי תשפ"א
לכל מאן דבעי

שלום רב,

הנדון :מכתב המלצה
לאחר מספר שנות עבודה עם דניאל שוב ,אני יכול להמליץ עליו בחום.
דניאל עושה עבודה מקצועית ומקיפה ,מבין את צרכי הלקוח ומנסה להקל ככל הניתן ,כדי למנוע הוצאות
מיותרות ולא נדרשות.
דניאל תמיד זמין ועונה בסבלנות ובמאור פנים לכל שאלה.
מומלץ לקבל את שירותיו.

בברכה,
אחיעזר וולף
הנדסאי אדריכלות

משה גבירצמן  35ירושלים9779340 ,

נייד058-4645455 :

https://www.wolf-arc.com/
aaw.arc@gmail.com

