
Voor DMjob is uitzendwerk namelijk écht mensenwerk. Niet alleen omdat we een goede 
match tot stand willen brengen, maar vooral ook omdat we persoonlijk contact en goed 
geregeld echt belangrijk vinden. We gaan altijd voor een langdurige samenwerking en 
zijn zeer duidelijk en open in onze communicatie (tweetalig). Eerlijkheid duurt het langst 
tenslotte. 

DMjob heeft, als technisch uitzendbureau van DM-groep, ruim 50 jaar ervaring in het 
bemiddelen van technische vakkrachten in de techniek en is  gespecialiseerd in diensten 
voor de scheepsbouw, constructiebouw, jachtbouw, tankbouw en industrie. DM-groep 
heeft - naast de Nederlandse uitzendkrachten en zzp’ers - gemiddeld 100 buitenlandse 
vakkrachten in dienst.

DMjob is jóuw buitenlandse werk- of opdrachtgever in flexibel werken in de techniek! 

In het buitenland werken? 
Werken in Nederland via DMjob loont! 

Jij bent technisch vakman, je houdt wel van een uitdaging en je zoekt passend werk in 
Nederland en voor langere tijd, want daar liggen kansen! Je wilt het liefst voor diverse 
bedrijven werken en als het kan op verschillende projecten. Maar je wilt vooral ook een 
organisatie waarop je kunt vertrouwen. Je verlaat tenslotte voor een langere tijd je huis en 
familie om in Nederland aan de slag te gaan. 

Je zoekt daarom een partner die alles goed voor je regelt zoals een fijn (t)huis en eigen 
vervoer. En ook dat je al de dag na aankomst met de juiste papieren (BSN nummer / zorg-
-verzekering / VCA indien nodig) en beschermingsmiddelen aan het werk kan, want daar 
kom je uiteindelijk voor!
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Wij bieden je zekerheden en kwaliteit in dienstverlening en het liefst nog meer. 
Wij werken niet voor niets conform de ABU-Fair Employment Code Arbeids-
migranten en ABU-Fair Recruitment Charter arbeidsmigranten.
Kijk op: dmjob.nl/abu



Waarom kiezen voor DMzzp?

Waarom loont samenwerken met DMjob?

√ Al meer dan 50 jaar kennis van en ervaring in de (metaal)techniek.

√ Zeer uitgebreid netwerk van potentiele opdrachtgevers, toegang tot de mooiste bedrijven.

√ Banen voor langere tijd en de mogelijkheid om op termijn als zzp’er via onze coöperatie te
              werken.

√ Uitzendovereenkomst in je eigen taal. 

√ Salarisbetaling per week, conform geldende wet- en regelgeving (CAO) en netto uitbetaald 
              (na aftrek van alle posten en kosten zoals huisvesting en zorgverzekering).

√ Marktconform loon en toeslagen, vakantiegeld, pensioen en zo nodig ziektewetuitkering .

√ Opbouw reserveringen voor vakantiedagen.

√ Goede huisvesting (gecertificeerd SNF, Stichting Normering Flexwonen) inclusief wifi en 
              kabel TV. 

√ Eigen vervoer (DMjob auto of euro 0,19 per km bij gebruik eigen auto)

√ Gemiddeld eens per 3 maanden ‘on home leave’ op kosten van en geregeld door DMjob 
              (retourticket) of 125 euro vergoeding per enkele reis bij gebruik eigen vervoer. 

√ Goede begeleiding vanaf moment van aankomst (werk en zo nodig privé). 

√ Gratis persoonlijke beschermingsmiddelen.

√ Aandacht voor opleiding en ontwikkeling.

√ Betrouwbare samenwerkingspartner.

po
w

er
ed

 b
y D

M
-g

ro
ep

Daarom kiezen voor DMjob!

Bel +31 (0)180 645450 
of mail naar info@dmjob.nl
voor een afspraak met een 
van onze consultants.


