
 

 

 

 

 

ZZP / Freelance 

 

Ben je freelance en op zoek naar de betere HSE projecten? Welkom bij Paltrock HSE. 

Paltrock werkt graag samen met freelance HSE professionals. Wij zoeken specialisten 

die onze werkwijze onderschrijven en de juiste achtergrond en ervaring hebben. Idealiter 

beschik je over een HBO/WO achtergrond en een ruime ervaring bij voornamelijk 

technische klanten in het HSE domein.  

 

Paltrock HSE kent een transparante werkwijze, waardoor je als ZZP precies weet waar je 

aan toe bent. Als wij een opdracht voor je hebben, maken wij inzichtelijk wat de 

verkoopprijs en de marge is. Wij hebben al een pool van ervaren freelancers, maar we 

zijn voortdurend op zoek naar nieuwe zelfstandige professionals. 

 

De voordelen voor onze freelancers zijn o.a.; 

 

- interessante en vaak langdurige opdrachten bij gerenommeerde klanten in de 

technische sector 

- Paltrock doet de acquisitie en onderhandeling 

- geen lange betalingstermijnen. Betaling binnen 35 dagen na het indienen van de 

factuur (gemiddeld liggen de termijnen tussen de 60 en 90 dagen) 

- kandidaten worden na een gesprek toegevoegd aan onze pool. Wij benaderen je 

met mooie opdrachten. 

 

  



 

ENTREPRENEUR 

 

If you're self-employed and looking for the better HSE projects, then Paltrock may just be 

the perfect match! 

 

We gladly work with freelance or contract HSE professionals. We're looking for specialists 

who subscribe to our way of working and have the right background and experience. 

Ideally, you should have a degree from an institute of higher education or ample 

equivalent and relevant HSE experience primarily with engineering and technology 

industry clients. 

 

At Paltrock HSE, we work in a transparent fashion so that you always know exactly where 

you stand. So, when we have a suitable assignment for you, we'll clearly state what our 

selling price and margins are. We already have a sizeable pool of highly experienced 

contractors but are always looking for new self-employed professionals for our projects. 

 

The benefits for our contractors include: 

 

- interesting, long-term assignments at leading industrial companies 

- zero acquisition or negotiation (we do this for you) 

- short billing periods (average 60–90 days) and payment term (less than 35 days 

after invoicing) 

- inclusion in assignment pool (subject to interview) 

 


