
Ambitieuze internationals in de
bouw, metaal en techniek



Eming Group - Ambitieuze professionals

Ruim 15 jaar ervaring in de technische uitzendbranche.

Vast aanspreekpunt voor uw organisatie.

Wij hebben landelijke dekking.

Wij zorgen voor continuïteit van uw planning.

Inzet van vakmensen met de juiste diploma’s.

Match op basis van uw wensen.

Wij regelen gecertificeerde huisvesting, gereedschap en kleding.

Wie is EMING
& wat doen wij?



+31 (0)55 – 785 30 29info@eming-group.com

Optimale doorloopsnelheid van uw projecten. 

Wij kunnen snel opschalen zodat jouw deadlines behaald worden.

Meer capaciteit maar geen investeringen in apparaten en ontwikkeling.

Engineers werken o.a. met AutoCAD en LiNear.

Wij geven onze 
opdrachtgevers 
én werknemers 
de persoonlijke 
aandacht die ze 

verdienen.

Voordelen van
REMOTE ENGINEERING

Eming is gespecialiseerd in het uitwerken van uw technische installaties op afstand, zowel 
bij nieuwbouw en renovatie. Onze internationale engineers zijn volledig uitgerust met de 
juiste systemen.



Eming Group - Ambitieuze professionals

WERKWIJZE

Flexibel

Eming biedt u verschillende 
flexibele vormen aan voor 

het vergroten van uw 
personeelsbestand.

Kandidaten

U krijgt alleen professionals 
aangeboden met 

aantoonbare werkervaring.

Snel schakelen

Wij houden van korte lijnen en 
bellen u binnen 4 uur terug.

Begeleiding

Eming begeleidt u en uw
nieuwe collega naar een

prettige samenwerking voor
de lange termijn!

De juiste ambitieuze
international!

Kennismaking

Wij komen langs op de 
werkvloer zodat wij écht 

weten wat er speelt bij uw 
organisatie.



+31 (0)55 – 785 30 29info@eming-group.com

SNA gecertificeerde 
huisvesting

Wekelijkse betaling

Verloning conform juiste 
CAO

Eigen wagenpark 

Volledig verzorgde 
zorgverzekering

Opleidingsmogelijkheden

Voordelen
professional

Flexibele werklocaties

Digitaal urensysteem

Landelijke dekking 

Persoonlijke aandacht

Korte lijnen

All-in tarieven

Voordelen
opdrachtgever



info@eming-group.com

+31 (0)55 – 785 30 29

Gladsaxe 26
7327 JZ, Apeldoorn

Certificaten

Bouw

Eming bemiddelt in

TechniekMetaal
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