NIEUWSBRIEF
APRIL 2017

#07

VOORWOORD
Bij Primat Technische Professionals zijn we graag vernieuwend bezig. Dit houdt ook in dat we willen inspelen
op de vragende markt en groei, ik kan jullie dan ook met trots vermelden dat er inmiddels een aantal nieuwe
collega’s zijn begonnen. In deze nieuwsbrief zullen zij zich aan jullie voorstellen.
Met vriendelijke groet,
Peter Hammink
Regio directeur

WWW.PRIMAT.NL

NIEUWE WEBSITE

Wij kunnen je haarfijn uitleggen waarom wij vinden dat jij

Primat heeft haar nieuwe website gelanceerd!

bent. Maar we kunnen het beter laten uitleggen door de

Responsive material design, state-of-the-art
zoekfunctionaliteit en een frisse uitstraling! Wij zijn er
trots op en we hopen dat jullie net zo enthousiast zijn
als wij. Neem snel een kijkje: www.primat.nl
Op onze website laten diverse opdrachtgevers weten
hoe ze de samenwerking met Primat Technische
Professionals ervaren. Wij zijn er trots op dat we mogen

als technisch professional bij Primat aan het beste adres
specialisten die al voor ons werken: Nieuwsgierig wat
een aantal van onze technische specialisten van ons
vinden? Neem dan een kijkje op http://www.primat.nl/
technische-professionals/ervaringen-van-anderen
Meer informatie over de dienstverlening van
Primat Technische Professionals?

Neem contact met ons op via +31 (0)541 535888.

werken voor mooie technische opdrachtgevers. Een
aantal daarvan bezochten we om te laten zien wat er
allemaal gebeurt achter de muren van deze bedrijven.
De volledige artikelen staan op onze website onder
http://www.primat.nl/opdrachtgevers/referentiesopdrachtgevers/

BRING A FRIEND ACTIE
Verdien € 750,- door een collega te werven!
Primat Technische Professionals staat voor de
kwaliteit van haar werknemers. Door deze kwaliteit
hebben wij zo’n goede positie opgebouwd bij onze
opdrachtgevers. Daarom zijn wij ook zo blij met jou als
werknemer van Primat Technische Professionals!

VERDIEN € 750!

NU OOK BIJ HET AANLEVEREN VAN
EEN OPDRACHT

De bovenstaande actie gold al enige tijd. Nu hebben we
de actie echter uitgebreid. Als jij ons op de hoogte brengt
van een nieuwe opdracht bij het bedrijf waar jij werkt
of bij een ander bedrijf en wij kunnen een kandidaat
plaatsen op die opdracht, dan geldt daarvoor dezelfde
beloning. Uiteraard moet het wel een opdracht zijn die
nieuw is voor ons.

Goede technici kennen vaak ook andere technici.

Door deze actie willen we gebruik maken van jouw

Daar willen wij graag gebruik van maken!

kennis en jouw netwerk. Uiteindelijk hopen wij je extra te

Ken jij een collega techneut die interesse heeft om net

kunnen belonen voor je loyaliteit aan Primat Technische

als jij bij Primat Technische Professionals aan de slag te

Professionals. Ken jij een werknemer of een opdracht

gaan en kunnen wij deze collega daadwerkelijk plaatsen

die misschien zou passen bij Primat Technische

bij één van onze opdrachtgevers, dan willen wij je daar

Professionals? Laat het ons dan weten en wellicht

graag voor belonen.

kunnen wij je een mooie extra beloning geven!

Zodra wij de door jou aangebrachte kandidaat
contracteren en hij bij een opdrachtgever aan de
slag gaat, dan betalen wij jou € 750 netto. Het is
wel belangrijk dat jij (of je collega) ons direct bij het
sollicitatiegesprek op de hoogte stelt van het feit dat jij
deze collega hebt geworven.

PRIMAT BREIDT UIT
Zoals jullie wellicht weten ben ik sinds november 2008
werkzaam binnen Primat. Wat begon als een bijbaan
en een afstudeeropdracht, werd opgevolgd door een
hele leuke, uitdagende baan, waarbij ik erg veel leuke
bedrijven en mensen heb leren kennen en waarin ik
gaandeweg steeds beter mijn draai wist te vinden.
Ik heb jarenlang met heel veel plezier voor diverse
bedrijven in Overijssel de werving en selectie voor
zowel tijdelijk als vaste functies verzorgd en ben deze
bedrijven en de kandidaten erg dankbaar voor het in
mij gestelde vertrouwen.

vacatures en zitten te springen om personeel. Des te
meer reden voor mij om mijn uiterste best te doen om
daar, samen met mijn nieuwe collega Kimberlie Edens
(Accountmanager), een groot succes van te maken.
Daarbij verbreden wij onze focus, in plaats van deze te
verleggen, waardoor de huidige klanten in Overijssel
nog steeds de aandacht krijgen die ze verdienen. Om
de kwaliteit in die regio te kunnen waarborgen hebben
wij ons team onlangs versterkt met Jordy Morsink
(Accountmanager) en Irene ten Bruggencate (Recruiter).
Ik heb ontzettend veel zin in deze mooie uitdaging en

Ik heb mijn ambities nooit onder stoelen of banken

wil alle klanten in Overijssel nogmaals bedanken voor de

gestoken en eind 2016 heb ik, na goed overleg met

prettige samenwerking. Ik heb er het volste vertrouwen in

de directie van Humares, de kans gekregen om Primat

dat wij met de uitbreiding van ons team de juiste kwaliteit

in de regio Gelderland verder op de kaart te zetten.

kunnen blijven leveren en er samen een groot succes van

De regio Gelderland kenmerkt zich natuurlijk door de

kunnen maken!

grote industrie rondom Arnhem, waar de food- en olie-/
gasindustrie sterk vertegenwoordigd is, maar ook door

Uiteraard staan wij altijd open voor interessante

de vele maakbedrijven in de Achterhoek, waar diverse

suggesties die een positieve bijdragen kunnen leveren

machinebouwers en leveranciers de krachten bundelen

aan de ontwikkeling van onze dienstverlening in

om wereldwijd de concurrentie voor te blijven.

Gelderland, maar uiteraard ook in Overijssel!

De technische bedrijven in Gelderland zijn groeiende,

Groeten,

bieden kandidaten een enorm potentieel aan interessante

Ga naar
www.primat.nl/vacatures
voor meer informatie of om
te reageren op vacatures!

Niels Spit

Als techniek centraal staat

GA NAAR
WWW.PRIMAT.NL/VACATURES
VOOR ALLE VACATURES
ÉN OM TE REAGEREN
T +31 (0)541 535 888 | E oldenzaal@primat.nl

WWW.PRIMAT.NL

NIEUWE MEDEWERKERS

Even voorstellen … Jordy, Kimberlie en Irene!
Naam: Jordy Morsink

Naam: Kimberlie Edens

Functie: A
 ccountmanager

Functie: Accountmanager

Mijn naam is Jordy Morsink en sinds 1 december 2016 ben ik

Mijn naam is Kimberlie Edens en per 1 maart ben ik bij Primat

werkzaam als Accountmanager bij Primat. In deze functie ben ik

begonnen in de functie als Accountmanager. Binnen Primat

verantwoordelijk voor het aangaan, uitbouwen en onderhouden van

Technische Professionals zal ik mij gaan richten op het werkgebied

relaties in werkgebied Overijssel.

in Gelderland. Na het afronden van mijn opleiding Management,

De afgelopen drie jaar ben ik werkzaam geweest als Consultant bij

Economie en Recht, ben ik begonnen in de arbeidsbemiddeling.

Adecco in Enschede. Hier hield ik mij voornamelijk bezig met het

Na 5 jaar werken binnen generalistische uitzendbureaus, heb ik

interviewen, matchen en begeleiden van kandidaten, commercieel en

besloten om mij volledig te focussen op de techniek en ben ik

actief relatiebeheer bij bestaande klanten en coördinatie en planning

bij Primat Technische Professionals terecht gekomen. Ik ga voor

bij enkele grotere klanten in de regio Twente. Voor mijn periode bij

talent en talentontwikkeling bij zowel de organisaties waar wij mee

Adecco heb ik Commerciële Economie gestudeerd.

samenwerken als onze potentiële werknemers. Door mijn oprechte

Als Accountmanager verdiep ik mij zowel in de kwaliteiten en de

interesse in mensen en bedrijven weet ik vaak de juiste informatie

wensen van de kandidaten als in de behoeften en de bedrijfscultuur

boven tafel te krijgen om een goede match tussen werkgever en

van de opdrachtgevers. Hierbij tracht ik iedere keer met mijn drive,

werknemer te maken. Ik zie uit naar een prettige samenwerking.

kwaliteitsgerichtheid en enthousiasme vraag en aanbod bij elkaar te
brengen.

Naam: Irene ten Bruggencate
Functie: Recruiter

Mijn naam is Irene ten Bruggencate en sinds 6 maart 2017 ben ik

heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met zowel groepsgewijze

als Recruiter werkzaam bij Primat. In 2014 heb ik de hbo-opleiding

als individuele begeleiding naar werk, matchen van werkzoekenden

Toegepaste Psychologie afgerond. Mens en werk heeft mijn

(WIA/50+) en werkgevers, online dienstverlening, het geven van

bijzondere interesse. Vandaar dat ik voor de hoofdstroom arbeids -en

workshops social media en personal branding.

organisatiepsychologie heb gekozen. De afgelopen twee jaar ben

Als Recruiter bij Primat ga ik zorgen voor de werving en selectie

ik werkzaam geweest bij het UWV. Eerst in Enschede als trainee en

van kandidaten. Hierbij heb ik als doelstelling om de beste match te

daarna in Emmen als adviseur intensieve dienstverlening (doelgroep

maken tussen onze technische professionals en onze klanten.

50+ en klanten die vanuit de ziektewet/WIA in de WW komen). Hier

Primat Technische Professionals
W. Vleertmanstraat 23
7575 EC Oldenzaal (NL)

Tel: +31 (0)541 535 888
Fax: +31 (0)541 535 889
E-mail: oldenzaal@primat.nl

