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Meer weten?
Als u meer wilt weten over wat 

Quality LinQ voor u kan betekenen, 

maken wij graag een afspraak voor 

een vrijblijvend gesprek.

Contact
Quality LinQ B.V.

Tinstraat 6k

2984 AN Ridderkerk

The Netherlands

PO Box 3072

2980 DB Ridderkerk

The Netherlands

T: +31 (0) 180 - 48 77 55

F: +31 (0) 180 - 48 77 57

E: info@qualitylinq.com

I: www.qualitylinq.com

Uw betrouwbare en stabiele partner 
op het gebied van QA/QC en inspectie
Quality LinQ  BV detacheert en is gespecialiseerd in het bemiddelen van nationale en internationale professionals 

in de grove techniek, inspectie en QA/QC. Wij detacheren technisch opgeleid personeel op MBO-, HBO- of WO 

niveau.

Door onze specialisatie, gecombineerd met meer dan 50 jaar ervaring in verschillende markten, kunnen wij u de 

juiste professionals bieden.

Wat kan Quality LinQ voor u betekenen?
Quality LinQ is specialist in detachering, trainingen, persoonlijke coaching en begeleiding. Wij beantwoorden 

personeelsvraagstukken in onder andere de grove techniek, inspectie en kwaliteitscontrole (QA/QC). We zijn op 

de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en spelen hierop in met de juiste oplossingen.

Trainingen, persoonlijke coaching en begeleiding
Quality LinQ verzorgt voor zijn professionals trainingen en persoonlijke coaching.  Zo bieden wij bijvoorbeeld 

traineeships in verschillende functies aan waarbij onze specialisten in wording externe trainingen volgen. Wij zorgen 

ervoor dat onze vakmensen die we detacheren altijd goed begeleid worden en perfect voorbereid aan het werk 

gaan. Indien nodig verzorgen wij voor de klant trainingen, zowel individueel als in groepsverband.  Denk hierbij aan 

interview- of andere gesprekstechniek trainingen. 

Personeelsadvies
Quality LinQ denkt mee over het aanpakken van de 

personeelsvraagstukken waarmee uw organisatie te maken krijgt. 

Als u ondersteuning nodig heeft bij het aannemen van (technische) 

professionals op projectbasis of in vast dienstverband stellen wij onze 

expertise graag tot uw beschikking. Wij stellen met zorg een 

strategisch advies op het gebied van uw personeel op.

Kwaliteits- en veiligheidsmonitoring
Kwaliteit staat bij Quality LinQ hoog in het vaandel. Wij werken 

volgens de VCU- en NEN 4400-1-richtlijnen en zijn daarmee volledig 

op de hoogte van de huidige veiligheidsvoorschriften, wet- en 

regelgeving binnen de arbeidsmarkt.  Deze certificaten zijn onze 

garantie voor betrouwbaarheid.  Zo zorgen we samen voor de 

veiligheid en gezondheid van de gedetacheerde professionals.

Missie
Het is onze missie om voor zowel werknemers als werkgevers een 

betrouwbare en stabiele partner  op het gebied van QA/QC en 

inspectie te zijn, met de mogelijkheid om onze werkzaamheden uit 

te breiden naar andere technische branches.

“U krijgt van Quality LinQ 
uitsluitend kandidaten 

voorgesteld die passen bij 
uw vraag, uw organisatie 

en uw bedrijfscultuur.”

Quality LinQ detacheert in de volgende markten:

Maritiem | Industrie | Offshore | Olie en Gas | Mechanica | NDO - en inspectie

Hieronder vallen verschillende sectoren. Zo richten wij ons onder andere op elektrotechniek, werktuigbouwkunde, 

scheepsbouw, civiele techniek, installatietechniek en technische automatisering. 

Onze diensten 

Nationale en internationale detachering
Quality LinQ neemt werk uit uw handen door het vinden van de juiste professional. Door middel van een uitgebreid 

intakegesprek bij ons op kantoor (internationaal via Skype) stellen wij vast of de kandidaat de juiste kwalificaties 

heeft voor de functie en past bij uw bedrijf.

Naast harde criteria als opleiding en werkervaring, zijn de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat belangrijk 

voor de keuze van een bedrijf of functie. Zo krijgt u van Quality LinQ uitsluitend kandidaten voorgesteld die passen bij 

uw vraag, uw organisatie en uw bedrijfscultuur. Met het inzetten van zelfstandig opererende professionals helpen wij 

u bij een optimale en efficiënte bedrijfsvoering. We kunnen zowel in vaste functies als tijdelijke projecten 

ondersteunen. 
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