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AANGENAAM
KENNIS TE MAKEN!

Ik heb altijd al een passie gehad voor 
techniek. Als jonge intercedent was ik 
geweldig onder de indruk van bijvoorbeeld 
schepen en vliegtuigen. Ook kwam ik altijd 
graag bij maakbedrijven in de machinebouw. 
Prachtig om te zien wat we in Nederland 
allemaal kunnen maken! Vanuit deze passie 
ben ik in 2011 gestart met PPM Select een 
gespecialiseerd bureau in de Techniek & 
Industrie. Want hoe mooi al deze techniek 
ook is, het zijn de mensen die het verschil 
maken.

“Prachtig om te zien
wat we in Nederland

allemaal kunnen maken!”

Leo Heuvelman
MANAGING DIRECTOR

Met onze Management & Executive 
Search zoeken wij de juiste Managers en 
Directeuren. Daarin ligt de uitdaging van 
ons mooie vak. Met ons praktische en 
deskundige team en een duidelijke aanpak 
vinden wij de juiste Manager of Directeur die 
past bij deze fase van uw organisatie.

WHERE SUCCES MEETS QUALITY.



OVER
PPM SELECT
PPM Select is een bureau gespecialiseerd in Management & Executive 
Search en Interim Solutions voor de Techniek & Industrie.

Door ons specialisme, netwerk en kennis van de markt zijn wij de beste partner bij de 
invulling van management- en directieposities. Onze consultants zijn zeer ervaren 
en beschikken over een groot netwerk in de technische sector. Met hun kennis en 
inlevingsvermogen kunnen zij zich goed verplaatsen in welk type kandidaat bij uw 
organisatie past.



EXECUTIVE SEARCH
Bij Executive search is het belangrijk 
een diepgaand inzicht te hebben in 
de vacature, de opdrachtgever en de 
beoogde kandidaat. 

Door gesprekken met stakeholders 
verkrijgen wij dit inzicht. Voornamelijk 
wat betreft achtergrond van het profiel, 
de bedrijfscultuur en ambities.

Vervolgens gaan wij op zoek naar de 
juiste kandidaat. Hiervoor gebruiken wij 
ons netwerk binnen het segment met 
gerichte executive search acties en zetten 
op juiste plaatsen uw vacature in de 
schijnwerpers. Op deze manier krijgt de 
vacature de juiste aandacht en ontvangt u de 
beste mix van geïnteresseerde kandidaten.

INTERIM 
SOLUTIONS
Er kunnen knelpunten in de 
organisatie ontstaan en u 
zoekt acuut een oplossing.

Wij hebben een uitgebreid netwerk 
van Interim Managers en Directeuren 
die op korte termijn ingezet kunnen 
worden voor korte of langere 
periode. 

Regelmatig worden we ingezet in de 
volgende cases: 
• Ontstaan van vacature door ziekte, 

drukte of uitval
• Verandertraject in uw organisatie
• Er is een vacature ontstaan in de 

organisatie. Totdat de nieuwe 
collega is gevonden en start, 
moet de vacature interim worden 
ingevuld (eventueel in combinatie 
met een Executive Search traject)



SECTOREN
Opdrachtgevers variëren van MKB, Familiebedrijven, Start-ups, 
Private Equity tot Multinationals. Wij zijn actief in diverse sectoren 
Machinebouw, Offshore, Scheepsbouw en Industrie.

MACHINEBOUW

• Food machines
• Landbouwmachines
• Machine tools
• Packaging machines
• Machine building

INDUSTRIE

• Aerospace
• Food production
• Automotive
• Installatietechniek
• Staalbouw

OFFSHORE

• Marine Contractors
• Oil & Gas
• Heavy Lifting
• Offshore Wind
• Energy

SCHEEPSBOUW

• Scheepsbouw
• Jachtbouw
• Electra & Automation
• Tugs & Workboats
• Maritiem Equipment



REFERENTIEFUNCTIES
CEO

CTO

COO

Managing Director

Commercieel Directeur

Business Unit Manager

Plant Manager

Manager Operations

Manager Engineering

Manager Projects

Manager Maintenance

Sales Manager

Project Manager

Service Manager

Quality Manager

Senior / Lead Engineer



WERKWIJZE & PLANNING
Het complete Executive Search traject neemt maximaal 12-16 weken in beslag. In een persoonlijk 
gesprek met onze opdrachtgever en de stakeholders bespreken we de functie tot in detail. 
Belangrijk is het doorgronden van de organisatie, de functie en de hiërarchische rol van de 
toekomstige kandidaat. Voornamelijk is het menselijk aspect cruciaal: Welke persoonlijkheid past?

WAAROM PPM SELECT?
U kunt vertrouwen op jarenlange ervaring, het netwerk en winnaarsmentaliteit 
van ons team. De basis van een succesvolle invulling gaat samen met een 
aantal belangrijke kernwaarden. Deze zijn verweven in onze werkwijze. 
Dit is het DNA van PPM Select!

 We stellen samen met de opdrachtgever 
een functieprofiel en vacaturetekst op. 
We starten direct met onze search in ons 
netwerk en andere kanalen naar de juiste 
kandidaten die, qua achtergrond en cv, 
passen bij de betreffende vacature.

 De geschikte en geïnteresseerde 
kandidaten worden persoonlijk door de 
consultant gescreend en geïnterviewd. 
Pas als wij overtuigd zijn van de 
geschiktheid van de kandidaat, stellen 
we deze aan u voor. Waar mogelijk door 
middel van een shortlist. Gemiddeld 
kunnen wij in week 6-10 de eerste 
shortlist presenteren.

 U ontvangt kandidaten voor een 
eerste kennismakingsgesprek in de 
weken 10 – 16. PPM Select blijft in het 
vervolgproces nauw betrokken bij het 
plannen van vervolggesprekken. Indien 
gewenst spelen wij een actieve rol bij de 
contractonderhandeling. Ten slotte start 
de beste kandidaat bij uw organisatie en 
mogen wij u feliciteren met een nieuwe 
collega!

 Na een aantal maanden of na afronding 
van proeftijd, vindt er een evaluatie plaats 
tussen de opdrachtgever, de geplaatste 
kandidaat en PPM Select.

Aandacht 

Betrouwbaar

Deskundig 

Duidelijk

Volhardend 



MEER INFORMATIE?
PPM Select staat voor Personal People Management. U staat centraal in onze 
pragmatische aanpak, waarin kwaliteit van de match en dienstverlening een belangrijk 
aspect is voor een langdurige samenwerking. 

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden, 
voorwaarden en tarieven die wij voor onze dienstverlening hanteren.

PPM Select
Nieuwe Tiendweg 11A
2922 EN Krimpen aan den IJssel
EXECUTIVE SEARCH | INTERIM SOLUTIONS

0180 - 890500
www.ppmselect.nl
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