WHERE SUCCESS MEETS QUALITY

EXECUTIVE SEARCH | INTERIM SOLUTIONS

WIJ ZIJN
PPM Select is een bureau gespecialiseerd in
Executive Search, Interim Solutions en complexe
management en engineering functies voor de
technische sector. Door ons specialisme, netwerk en
onze kennis van de markt, zijn wij de ideale partner
bij de invulling van lastig vervulbare en complexe
management functies op HBO en WO niveau. Onze
consultants zijn zeer ervaren en beschikken over
een groot netwerk in de technische sector. Vanuit
ons kantoor in Krimpen aan den IJssel werken wij
landelijk.
PPM Select staat voor Personal People Management.
De klant staat centraal in onze pragmatische aanpak,
waarin kwaliteit van de match en dienstverlening
een belangrijk aspect is voor een langdurige
samenwerking.

Wij zijn actief in de sectoren:
Machinebouw
• Food machines
• Landbouwmachines
• Maakindustrie
• Packaging machines
• Machine building

Offshore
• Machine Contractors
• Oil & Gas
• Heavy Lifting
• Offshore Wind
• Sustainable energy

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

Industrie
• Aerospace
• Food production
• Automotive
• Installatietechniek
• Staalbouw

•

Maritiem Equipment

“Always be a work in progress”

EXECUTIVE SEARCH & INTERIM SOLUTIONS
Executive search
Aan de hand van een functieprofiel en vooral uw wensen,
gaan wij gericht op zoek naar de juiste kandidaat voor de
positie binnen uw bedrijf. Hierbij gebruiken wij ons netwerk
van kandidaten binnen dit segment, en gerichte search
acties. Wij zien het als een uitdaging om kandidaten te
vinden die in staat zijn een significante bijdrage te leveren
in de realisatie van de doelstellingen van uw organisatie.
De periode van de exclusiviteit is vier maanden. Tussentijds
rapporteren wij u maandelijks over de voortgang van het
selectieproces. Uiteindelijk stellen wij 2 of 3 van de beste
kandidaten uit de markt aan u voor (direct indien match). In
de vervolgprocedure is ook een assessment mogelijk.

Interim solutions
Wij bieden daarnaast Interim solutions waarmee wij
knelpunten of pieken in uw organisatie kunnen oplossen.
We beschikken over een uitgebreid netwerk aan interim
Managers en Engineers die op zeer korte termijn ingezet
kunnen worden voor korte of lange periode. Hierdoor
kunnen we snel schakelen. Regelmatig worden we ingezet
in de volgende cases:
• Er is een vacature ontstaan in uw organisatie, totdat de
nieuwe collega is gevonden en start, moet de vacature
interim worden ingevuld (eventueel in combinatie met
een Executive Search traject).
• Vanwege ziekte zoekt u een tijdelijke Manager of
Engineer in uw organisatie.
• Door drukte is er behoefte aan extra capaciteit.
• U bent een verandertraject gestart in uw organisatie en
daarvoor zoekt u een specifieke manager.

Referentiefuncties
Managing Director | Manager Operations | Business Unit Manager | Plant Manager | Manager Projects | Manager Engineering
Commercieel Directeur | Sales Manager | Projectmanager | Quality Manager | Maintenance Manager
(R&D) Mechanical Engineer | Project Engineer | Lead Engineer | Manufacturing Engineer | Sales Engineer

ONZE WERKWIJZE
1.

2.

3.

In een persoonlijk gesprek met onze
opdrachtgever 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 het menselijk
aspect; welke persoonlijkheid past in uw
organisatie.
We stellen samen met de opdrachtgever
een functieprofiel en vacaturetekst op. We
starten, na goedkeuring, met onze search
in ons netwerk en het direct benaderen
van kandidaten die op papier passen in de
betreffende vacature.

consultant gescreend en geïnterviewd. Pas
als wij overtuigd zijn van de geschiktheid
van de kandidaat, stellen we deze voor.
4.

De opdrachtgever ontvangt de kandidaat
voor een eerste kennismakingsgesprek.
PPM Select blijft in het vervolgproces
betrokken bij de evaluatie en het
plannen van gesprekken. En kan,
indien gewenst, ondersteunen met de
contractonderhandeling.

5.

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

De geschikte en geïnteresseerde
kandidaten worden nauwgezet door uw

“Set your goals high, and don’t stop
untill you get there”

KEY SUCCESFACTOREN EN INVESTERING
Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek meer
over de mogelijkheden en de tarieven die wij voor onze
dienstverlening hanteren. Voor uw investering kunt u het
volgende verwachten:
Investering Executive Search
• De overeenkomst gaan we aan voor een looptijd van vier
maanden. Voor de gemiddelde vacature rekenen wij met
40/50 uur inspanning.
• Voor deze inspanning rekenen wij een startfee.
• Elke tweede vacature of meer, die wij tegelijk in opdracht
krijgen, bieden wij tegen gereduceerd tarief aan.
• Inclusief plaatsen op LinkedIn en andere
wervingskanalen.
• Logo en naam in wervingsuitingen.
• Succesfee bestaat uit een percentage van het jaarsalaris
van de kandidaat.
• U ontvangt een periodieke rapportage.

Succesfactoren
U kunt vertrouwen op jarenlange ervaring en winnaarsmentaliteit van ons team. De basis van een succesvolle
invulling hangt af van een aantal kritische succesfactoren.
• Netwerk van meer dan 4000 HBO / TU engineers en
managers.
• Ca. 90% van de geplaatste kandidaten zijn na 1 jaar nog
werkzaam.
• 85% van de vacatures worden binnen vier maanden
ingevuld.
• Kennis van de technische sector.
• Specialist in vier sectoren: Machinebouw, Offshore,
Scheepsbouw en Industrie.
• Actief op sociale media, specialist in online recruiting
(recruitment 2.0).
• Klein en flexibel bureau, volledige focus op onze
opdrachtgevers en vacatures.
• Pragmatische werkwijze en dienstverlening.
• Hoge kwaliteitsnorm (Where success meets quality).

“Leaders keep their eyes on the
horizon, not just on the bottom line”
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