
O P E N    S O L L I C I T A N T E N D A G
Progmatic Industriële Automatisering BV gevestigd in Steenbergen en opgericht in
1984 is een zeer innovatieve “system integrator” actief voornamelijk in Nederland met
zeer mooie en complete automatiseringsprojecten.
Ons motto is “de klant centraal stellen”.

PROGMATIC INDUSTRIËLE AUTOMATISERING IN STEENBERGEN GROEIT!

GROEI JIJ MET ONS MEE?

Kernwaarden waar onze medewerkers zich in herkennen zijn:

passie voor techniek, verantwoordelijkheid, vrijheid, ethiek, mogelijkheden tot 
ontwikkeling, betrokken, out of the box denken.

Herken jij je hier ook in? Kom dan naar onze 

OPEN SOLLICITANTEN DAG OP ZATERDAG 25 MEI A.S. VAN 10.00 - 14.00 UUR.

Zo simpel is het! stuur een mail met je voorkeurstijd om kennis te maken naar
karin.nieuwland@progmatic.nl dan zorg ik voor verse koffi  e en een goed gesprek!!

Neem een kijkje op onze website voor onze actuele vacatures!

PROGMATIC INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
Leerlooierij 1 • 4651 SM Steenbergen (NB) • 0167-56 64 45 • info@progmatic.nl
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