Bedrijfsprofiel
Primoteq is een toonaangevend servicebedrijf voor productiemiddelen in de (maak)industrie, gespecialiseerd in
Metaalbewerkingstechniek, Hijs- en Heftechniek en Lasersnijtechniek. Primoteq levert een meetbare
toegevoegde waarde door het inzetten van hoogwaardige onderhoudsexpertise, waarbij wordt gestreefd naar
het realiseren van de laagste integrale productiekosten. Dit wordt bereikt middels klantspecifieke
onderhoudsconcepten (Excellent Maintenance). Primoteq opereert vanuit 3 locaties, te weten Hengelo,
Rotterdam en Nederweert. Onze technische dienstverlening wordt uitgevoerd door circa 100 vakspecialisten in
de diverse kennisgebieden.
In verband met de aantrekkende markt en om onze klanten flexibel te kunnen blijven bedienen, willen we een
netwerk met zelfstandige techneuten opbouwen, die in opdracht van Primoteq B.V. diverse technische
werkzaamheden kunnen verrichten bij onze opdrachtgevers.

(Technische) ZZP-ers gezocht
Wat wij te bieden hebben
Technisch interessante werkzaamheden bij diverse opdrachtgevers van Primoteq B.V. De werkzaamheden
kunnen gericht zijn op het zelfstandig uitvoeren van allround preventief onderhoud, reparaties, (deel)revisies
en het verhelpen van storingen aan verspanende machines of het verrichten van keuringen en reparaties aan
hijs- en hefmiddelen.
De klantenkring van Primoteq is breed. Deze bestaat uit de gereedschapsmaker op de hoek tot grote
gerenommeerde vliegtuigbouwers. Kortom een dynamisch en technisch uitdagend speelveld. De opdrachten
zijn eveneens uiteenlopend. Het kan een klus zijn van een dag of een opdracht met een langere doorlooptijd.
Wat jij te bieden hebt
• Je bent in het bezit van een diploma op niveau 4, bij voorkeur richting Mechatronica;
• Je bent VCA-gecertificeerd en certificaten voor het werken met een heftruck en hoogwerker zijn een pré;
• Je beschikt over mechanische, hydraulische en elektrotechnische kennis aangevuld met kennis van
besturingstechniek;
• Je hebt relevante en aantoonbare werkervaring als Technicus in de industriële dienstverlening;
• Je hebt kennis op het gebied van metaalverwerkende processen van werktuigen en de daaraan
gekoppelde besturingen en/of;
• Je hebt kennis van de ins en outs van hijs- en hefmiddelen, zowel onder als boven de haak;
• Je beschikt over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, je bent correct in de omgang met
klanten en je bent in staat om zelfstandig (binnen de kaders van de opdrachten) te opereren;
• Je bent leergierig, zelfstandig en flexibel qua inzetbaarheid.
Hoe jij en Primoteq met elkaar in contact komen
We dagen je uit om contact met ons op te nemen. Graag nodigen we je dan uit voor een oriënterend gesprek
om tijdens de koffie nader te kunnen bepalen wat jij en Primoteq voor elkaar kunnen betekenen. Je kunt
daarvoor contact opnemen met Annemarie Starrevelt via email annemarie.starrevelt@primoteq.com of
telefoon 074 – 240 38 32. Voor meer informatie over ons dynamische bedrijf, vind je op www.primoteq.com.
Graag tot ziens bij Primoteq B.V.!

