
 

 

Matsch Pro Techniek 

Technische Informatici (Technische Informatica), Engineering 1 (Elektrotechniek, 

Werktuigbouwkunde), Engineering 2 (Technische Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde),  

mark@matschpro.nl 

 

"DE BAAN DIE PAST BIJ JE PAST! 

Wij van Matsch Pro Techniek en Matsch Student Techniek bemiddelen techneuten naar 

banen in vooral Groningen, Friesland en Drenthe. Wij hebben een mooi netwerk van 

technische bedrijven welke voor jou als techneut een keur aan vacatures aanbieden. Ga in 

gesprek met ons en kom erachter wat er allemaal voor jou als techneut beschikbaar is. 

Machinebouwers, procesindustrie, chemie, food & pharma, medical, noem maar op! 

Niks standaard baan waarin je blijft doormodderen. Uitdagend werk. Naadloos aansluitend 

op je ambitie. En tegelijk gericht op je toekomst. Want wat vandaag je volgende stap is, kan 

bij Matsch Pro heel goed morgen je baan zijn.  

Niks standaard baan, niks standaard Matsch Pro. In niks een uitzendbureau, in alles de 

overall dienstverlener voor werk, carrière, loopbaan. Geen cv-schuivers, matschmakers. Bij 

ons is het niet aanmelden en verdwijnen in een bijna overlopende vergaarbak met 

kandidaten. Bij ons is het eerst maar even laten zien dat je het in je, dat je potentie hebt. 

Dat je die optimaal wilt benutten. Dat je aan jezelf wilt werken. Wilt blijven werken. Dat je 

er vol voor gaat. Vol voor blijft gaan. Ongeacht – en die gaan er zeker komen – de obstakels 

en de tegenslagen waar je mee te maken krijgt.  

Dit alles met ons als expert. Gewoon omdat je als professional het beste verdient. Volgens 

een helemaal op jou toegesneden carrière pad. Toewerkend naar je volgende stap op de 

arbeidsmarkt." 

 

 

 

 

 

 

 



Startersfunctie in overleg 

"Matsch Pro Techniek zoekt junior engineers! 

Heb je een afgeronde opleiding WTB, E, TI of TBK? Neem dan contact met ons op voor een 

leuke eerste baan! Wij bemiddelen namelijk technici naar banen in Groningen, Friesland, 

Drenthe en de kop van Overijssel. Hierbij kun je denken aan banen in de machinebouw, 

productontwikkeling, service & onderhoud, adviesbureaus, ingenieursbureaus, 

toeleveranciers, procesindustrie, chemie enzovoort. Ben jij toe aan je eerste baan en heb jij 

zin om binnenkort aan de slag te gaan bij een leuk bedrijf? Dan horen we graag van je en 

zullen we de mogelijkheden met je bespreken. Bel ons op 050-8200961 of mail naar 

mark@matschpro.nl 

 

Functieomschrijving 

• Banen in de machinebouw, productontwikkeling, service & onderhoud, adviesbureaus, 

ingenieursbureaus, toeleveranciers, procesindustrie, chemie, enzovoort 

 

Functieprofiel 

• HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld WTB/ E/ TI/ TBK) 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

• Je bent flexibel en oplossingsgericht 

• Je salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding 

 

Matsch Pro Techniek is dé specialist van het Noorden in het bemiddelen van technici. Ons 

netwerk bestaat uit gerenommeerde bedrijven uit de provincies Groningen, Drenthe, 

Friesland en de kop van Overijssel. We hebben doorlopend vacatures die bij jouw wensen 

zouden kunnen passen. Interesse in een nieuwe uitdaging? Neem dan contact met ons op 

050-8200961 of mail naar info@matsch.nl (www, matschpro.nl)" 
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