
Voor DMjob is uitzendwerk écht mensenwerk. Niet alleen omdat we een goede match tot 
stand willen brengen, maar ook omdat we persoonlijk contact en een duurzame samen-
werking echt belangrijk vinden. Uw vraag is onze uitdaging!

DMjob biedt een scala aan diensten op het gebied van (voornamelijk) tijdelijk werk in de 
techniek. Bemiddeling, payrolling maar ook collegiaal lenen ingeval u onverhoopt met 
‘leegloop’ te maken krijgt. Wij zijn gespecialiseerd in zowel scheepsbouw, constructie en  
jachtbouw als elektrotechniek en industrie.

U kunt bij ons terecht voor vakmensen als constructiebankwerkers, lassers, pijpfitters, 
verspaners en monteurs, maar ook voor administratief of leidinggevend personeel.

DMjob, uw leverancier van goede flexibele technische vakmensen! 

Gespecialiseerde vakkrachten die direct 
kunnen meedraaien in uw bedrijf? 

Dan bent u op zoek naar flexibel inzetbaar personeel. Ontbreekt het u aan tijd om zelf per-
soneel te werven en selecteren voor uw technische projecten? En besteedt u de contrac-
tuele en administratieve verplichtingen liever uit? Dan bent u bij uitzendbureau DMjob aan 
het juiste adres. Wij zorgen voor de juiste vakkrachten op het juiste moment. Gekwalifi-
ceerd, gemotiveerd en passend bij uw bedrijf en bedrijfscultuur. Daar gaan en staan wij voor. 
Bedrijven ontzorgen is bij ons eerste prioriteit.
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Uitzendbureau DMjob, úw partner en specialist in flexibel werken 
binnen de techniek!



Bel 0180-64 54 50 of mail naar info@dmjob.nl
voor een afspraak met een van onze consultants.
Wij komen graag uw mogelijkheden bespreken!

Waarom kiezen voor DMzzp?

Waarom kiezen voor DMjob?

Zeer ervaren en transparante samenwerkingspartner. DMjob is een business unit van DM-groep 
(voorheen Deltametaal, opgericht in 1968) en kent de profielen voor de scheepsbouw, constructie en 
jachtbouw als geen ander. 

Werkt met vakkrachten met een lange dienstverband. DMjob kent de vakkrachten persoonlijk en kan 
daardoor snel schakelen. De juiste persoon op de juiste plaats. DMjob hecht belang aan een duurzame 
relatie gebaseerd op vertrouwen en persoonlijk contact.

Beschikt over een sterk netwerk van technische professionals en recruitment partners in Nederland en 
Roemenië en een gericht communicatieplatform voor het aantrekken van nieuwe vakkrachten. 

Regelt zelf huisvesting en transport van haar (buitenlandse) medewerkers en zorgt voor een tijdige 
salarisbetaling. DMjob gaat voor tevreden medewerkers én opdrachtgevers. 

Verzekert u van een compliant inleenproces conform geldende wet- en regelgevingen.

Investeert in haar medewerkers met (vak)opleidingen en certificeringen. 

Is partner van de meest toonaangevende opdrachtgevers in de sector. Door invulling te geven aan de 
mooiste projecten trekt DMjob kwaliteit aan. 

Heeft de juiste kennis in huis, zorgt ervoor goed aangesloten te blijven en is breed gecertificeerd: 
NEN / SNA / VCU / SNF / ABU Buitenlandse vakkracht. 

Is op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving en marktontwikkelingen en informeert u 
daarover aan de hand van seminars en nieuwsbrieven.

HSM Offshore/Structures, Damen Shipyards Group, VDS Rotterdam, Hollandia Corporate, 
Scheepswerf Slob en Engie werken al jaren samen met DMjob.
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Daarom kiezen voor DMjob!


