
Vakmensen vinden elkaar bij Mauriks Solutions  
   
   
Waarom kiezen voor Mauriks Solutions?  
Mauriks Solutions is een handels(t)huis sinds 1973.   
Een dynamisch familiebedrijf waar passie in creatieve oplossingen en proactieve 
kennisdeling gestimuleerd wordt zodat we samen succesvol zijn en de meest betrouwbare 
handelspartner voor onze relaties en elkaar.  
  
Bij Mauriks Solutions mag en kun je ondernemerschap tonen, bijdragen aan groei en 
ontwikkeling, door proactief te communiceren; kritisch en opbouwend. Wij houden van korte 
lijnen en dus zijn wij plat georganiseerd, nemen onze verantwoordelijkheid, streven doelen na 
en staan voor elkaar klaar.   
  
Wij zijn passievolle vakmensen die elkaar aanspreken op onze kernwaarden en normgedrag. 
Omdat wij geloven dat als wij goede feedback aan elkaar kunnen geven; open, eerlijk, 
duidelijk en met respect, de beste resultaten behaald worden op ieder vlak.   
  
 
Wie zijn wij?   
Wij zijn een proactief team, dat samenwerkt met vakmensen in de verwerkende en 
installerende industrie, veelal MKB-bedrijven, ZZP'ers en indirect met eindgebruikers en 
voorschrijvers.  
  
Wij hebben kennis van onze oplossingen, de toepassing en de mogelijkheden. Wij helpen 
onze relaties, vakmanpartners, klanten en leveranciers de juiste keuze te maken voor de 
beste persoonlijke oplossing in techniek en design.   
  
 
Hoe werken wij?  
Onze pay off is de rode lijn door de organisatie; Personal I Design I Technology  
 
Personal staat voor onze persoonlijke benadering voor en met vakmensen, wij geloven in 
face to face contacten. Wil je samenwerken, dan moet het gevoel goed zijn, dus ook jouw 
gevoel bij onze cultuur. Zowel intern als extern. Dit maakt dat wij samen succesvol zijn.  
 
Design is de wijze waarop we werken. Proactieve kennisdeling, open, eerlijk, duidelijk met 
respect. Wij stellen de vraag achter de vraag, doen geen aannames maar baseren ons op 
feiten, begrijpen en begrepen worden is de basis. Hierdoor verbeteren wij continu onze 
werkomgeving en werksfeer. Een omgeving waar jij als vakmens jezelf kunt zijn.   
 
Technology zijn de middelen waar wij mee werken of nodig hebben om effectiever en beter 
te worden om ons gezamenlijk doel te bereiken. Niet alleen technische middelen, maar ook 
een teamborrel, teamuitje of die kop koffie om even bij te praten. Het zijn de creatieve 
oplossingen die er toe doen en het verschil maken.  
  
 
 
 
 
 
 
 



Waar werken wij?    
In een inspirerende werkomgeving centraal gelegen, langs de A2 op het Handelspark 
de Herven waar Personal I Design I Technology samen komen. Een interactieve en 
representatieve omgeving welke recent volledig gerenoveerd is. Overzichtelijk met een 
kenniscentrum-showroom waar wij klanten inspireren en trainen. Zowel technisch als 
commercieel.  
 
 
Overtuigd?!  
Bel of mail ons voor een afspraak.  
Groet, Carlos Mauriks  
+31 (0)73 6461100 -  management@maurikssolutions.com 
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