
Samen bouwen aan succes!

ProfLinQ Limburg
Adres Nieuwstraat 9
 6191 JN, Beek
telefoon +31 (0)46 426 32 93
fax +31 (0)46 426 32 81
e-mail limburg@proflinq.nl

ProfLinQ Brabant
Adres Mandenmakerstraat 13
 5405 BJ, Uden
telefoon +31 (0)413 27 2200
fax +31 (0)413 27 4374
e-mail brabant@proflinq.nl

Personeeldiensten en Projectadvies
infra - bouw - groen - techniek - installatie - transport

ProfLinQ
Personeel - Projectondersteuning - Advies

info@proflinq.nl – www.proflinq.nl



SPECIALIST IN PERSONEEL

ProfLinQ is dé specialist in projectondersteuning van de bouw, 

infra en aanverwante sectoren

ProfLinQ is de verbindende schakel in arbeidsbemiddeling van lager 

tot hoger opgeleid personeel. Naast het projectmatig inzetten en/of 

voorzien van kwalitatief hoogwaardig personeel op locatie, voorziet 

ProfLinQ als onafhankelijk bureau ook zelf in advies en coördinatie van 

projectprocessen van idee tot en met oplevering.  

 

Kwaliteit en continuïteit worden gewaarborgd bij een fluctuerend 

projectbestand.

WERKGEBIED:

Het werkgebied van ProfLinQ strekt zich uit over de provincies Limburg, 

Brabant en aangrenzende regio’s in zowel Nederland, België als Duitsland. 

Naast de Nederlandse certificeringen beschikt ProfLinQ tevens ook over 

de verplichte aanmelding en erkenning voor de grensoverschrijdende 

ter beschikking stelling van personeel in de euregio. ProfLinQ is de 

euregionale partner om onbezorgd te werken.

Personeelsdiensten en Projectadvies
Projectondersteuning Infra – Bouw

Samen bouwen aan succes!

Heeft u vragen of heeft u informatie nodig? neem dan gerust contact 
op met het team van ProfLinQ.

PERSONEELSDIENSTEN +
PROJECTADVIES

 q  Uitzenden / (project) Detachering

 q  Werving & selectie / Payrolling

 q  Re-integratie / SROI begeleiding

 
 q  Projectcoördinatie en Advies

 q  Engineering en Ontwikkeling

VOORDELEN:

 q  Flexibiliteit en kostenbesparing

 q  Gunstige prijsstelling en tijdwinst

 q  Overname werkgeversrisico’s en 

verplichtingen

 q  Inhoudelijke project-/vakkennis

 q  Projectplanning en controle

WAAR LIGT ONZE KRACHT...

ProfLinQ biedt maatwerkoplossingen voor tijdelijke en structurele behoeften 

aan personeel, projectcoördinatie en advies. Door onze ervaring, expertise en 

uitgebreide netwerk zijn wij in staat snel en flexibel in te spelen op vraag en 

aanbod binnen een bewegende markt.

ProfLinQ ondersteunt en coordineert in SROI/EMVI gestuurde projecten.

Onder intensieve begeleiding en aansturing vervult ProfLinQ op een duurzame 

wijze de arbeidsparticipatie vanuit een sociale en maatschappelijke invalshoek.

Wij kiezen voor een persoonsgerichte benadering, waarin de individuele 

wensen en behoefte centraal staan. Regelmatig contact, een proactieve 

houding en effectief handelen dragen bij aan een duurzame relatie tussen 

opdrachtgever, personeel en ProfLinQ.
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