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WHERE SUCCESS MEETS QUALITY

Over PPM Select
PPM Select is een Werving & Selectie en Executive searchbureau, 
volledig actief in de technische sector. Door ons specialisme, 
netwerk en kennis van de markt, zijn we de ideale partner bij de 
invulling van moeilijk vervulbare en complexe posities. Vanuit onze 
kantoren in Krimpen a/d IJssel en Sliedrecht werken we landelijk. 
In opdracht van onze klanten selecteren wij HBO en TU technische 
professionals en managers voor verschillende posities. Onze 
consultants onderscheiden zich door hun jarenlange ervaring in de 
branche en groot netwerk in de markt.

Referentie
Prins Metallurgische Producten BV – Amersfoort
“Onze zoekopdracht was pittig”. Wij zochten, als internationaal 
georiënteerd MKB-bedrijf, een echte alleskunner. Technisch 
onderlegd, meertalig, een achtergrond in kwaliteit en iemand die 
past in het team. Ga er maar aanstaan. Maar het is PPM Select 
gelukt! Naast regelmatig telefonisch contact, kregen wij elke maand 
een overzicht van werkzaamheden, sollicitanten etc. Heel fijn. Wij 
kunnen iedereen, die een topper in de techniek zoekt, PPM Select 
van harte aanbevelen.” 

Key succesfactoren
• Vast contactpersoon, geen verloop, we investeren graag in 
 jarenlange relaties
• Netwerk van meer dan 2500 HBO / TU technische professionals
• Ca. 90% van de geplaatste kandidaten zijn na 1 jaar nog 
 werkzaam
• Kennis van de technische sector
• Specialist in 4 sectoren: Machinebouw, Offshore, Scheepsbouw 
 en Industrie
• Actief op sociale media, specialist in online recruiting
• Inzetbaar naar uw behoefte (Werving & Selectie, Executive 
 Search of Interim-professionals)
• Klein en flexibel bureau, volledige focus op klanten / vacatures
• Referentiecheck, assesments worden regelmatig ingezet in 
 overleg met de klant
• Hoge kwaliteitsnorm (Where success meets quality)
 
Contactinformatie
Wilt u meer informatie ontvangen over onze dienstverlening, 
werkwijze en tarieven?
Neem dan contact op via:
 
0180-890500   •   info@ppmselect.nl   •   www.ppmselect.nl

Referentiefuncties - Manager Engineering - (Area) Sales Manager - Projectmanager - Project Engineer - Manager Operations 
Managing Director - Manager Projects - Lead Engineer E & WTB - Mechanical Engineer - Electrical Engineer - Manager Productie 
Manufacturing Engineer - Quality Manager / Engineer - Sales Engineer - Hoofd Bedrijfsbureau - Hoofd Inkoop - Manager Service

Offshore IndustrieMachinebouw Scheepsbouw


