
Wij verbinden
technische  
professionals  
met innovatieve 
bedrijven”

“



Wij zijn  
gespecialiseerd in...

•	 Werving en selectie van  
 werktuigbouwkundigen en 
 elektrotechnici.

•	 MBO, HBO en universitair  
 niveau. 

•	 Voor de regio’s Noord-Brabant, 
 Limburg en Gelderland.



Over ixxenz
specialist in technische 
functies. 
Graag geven wij u in deze brochure een korte  
indruk van ons werving en selectiebureau.   
Wij vinden echter dat je elkaar pas echt leert 
kennen als je elkaar gesproken hebt. Daarom  
nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvende  
afspraak. 

U kunt ook altijd bellen of mailen voor meer  
informatie. U bent van harte welkom.

Ing. René Verhoef en Kim van Balen
ixxenz BV

T  0485 22 51 00 of 
040  24 02 003
info@ixxenz.nl
www.ixxenz.nl



BEMIDDELEN IS 
EEN TOPSPORT; 
EEN METAFOOR 
MET KLIMMEN”
Bij de werving en selectie van technisch 
personeel maken wij graag de metafoor 
met klimmen. Hier draait alles om het 
maken van de juiste verbindingen.  
Heeft de kandidaat de juiste bagage  
en motivatie om voor een nieuwe baan 
te kiezen? Wat heeft u als werkgever te 
bieden; een prettige werksfeer, een  
goede baan? In combinatie met onze 
vak- en mensenkennis hebben wij de 
expertise om u als bedrijf aan de juiste 
kandidaat te ‘verbinden’. Hiermee bent u 
verzekerd van de juiste technici voor uw 
functies. 

“



ixxenz verbindt...

Bij ixxenz werken mensen die verstand 
hebben van techniek. Én van bedrijfs-
voering, mensen en cultuur. Dit maakt 
dat we verder kunnen kijken dan alleen 
wat als harde feiten in een CV of  
database beschreven staat. Iedere kan-
didaat die wij aan u voorstellen kennen 
wij persoonlijk. En zo komen we soms 
met verrassende voorstellen of keuzes. 
Met onze ervaring kunnen wij de juiste 
persoon voor uw vacature vinden. Wij 
verrassen u graag.



ECHTE  
VAKMENSEN 
ZITTEN  
ZELDEN 
THUIS”
Onze consultants zijn energiek, 
doortastend en ondernemend.  
Zij gaan er actief op uit om voor u 
de juiste technische professional
te vinden. 

“





EEN  
PROFESSIONELE 
WERKOMGEVING”

•	 Wij werken met de nieuwste software,  
 computersystemen en netwerken. Natuurlijk  
 met optimale beveiliging van uw en onze 
 gegevens. 
•	 Onze prettige en professionele manier van 
 werken maakt dat zowel onze klanten als onze 
 kandidaten graag met ons samenwerken.
•	 Onze kantoren zijn moderne ingericht, voorzien   
 van kunst met een knipoog.
•	 Gemakkelijk te bereiken via de A73 en A2.

“



Hoofdkantoor Sint Anthonis

Vestiging Eindhoven



Maak vrijblijvend 
kennis met ons!
 
ixxenz voor werving en selectie van werktuigbouwkundig 
en elektrotechnisch personeel vanaf MBO niveau.

 

Hoofdkantoor Sint Anthonis Vestiging Eindhoven
Henri Dunantstraat 2a
5845 BG  Sint Anthonis
T 0485 22 51 00
F 0485 22 51 01
E info@ixxenz.nl

Beemdstraat 1
5653 MA  Eindhoven
T 040 24 020 03
E info@ixxenz.nl

IBAN NL15 RABO 0304 7050 12
BTW  NL8552 92 817 B01
KVK  63562219

Website:  ixxenz.nl 

http://www.ixxenz.nl
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