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Investeringsmogelijkheid: Detacheerder van hoogopgeleide IT-professionals in een sterk groeiende markt

De onderneming is de specialist in het detacheren van IT-professionals in een markt waarin de komende jaren verdere groei wordt verwacht. De professionals beschikken over een

universitaire opleiding en hebben minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de IT-sector. De professionals worden geplaatst op basis van detachering (>95%) en detavast-constructies

(<5%). De onderneming heeft ervaren internationale recruiters in dienst, waardoor het bedrijf toegang heeft tot een wereldwijde talent pool. Doordat de professionals veelal internationaal

worden geworven, is de onderneming in staat haar werknemers tegen een scherpe prijs te plaatsen bij grote bedrijven.

Genormaliseerde omzet en EBITDA 2020-2024FInvesteringsoverwegingen

Seamless onboarding: Zowel de klanten als de professionals kiezen bewust voor
dit bedrijf vanwege het uit handen nemen van het volledige onboarding proces.

Internationaal netwerk: Het bedrijf heeft een breed netwerk bestaande uit zeer
ervaren, internationale recruiters en beschikt hiermee over een oneindige talent
pool.

Professionals: De onderneming weet professionals aan zich te binden door o.a.
gezamenlijke events, Community management, een opleidingsprogramma en
goede arbeidsvoorwaarden.

Kwalitatief en snel leveren: Het bedrijf is in staat om universitair geschoolde
professionals op korte termijn te kunnen leveren. Dit komt door efficiënte
processen (versneld IND proces) en hoge mate van automatisering.

Transactie rationale

De aandeelhouders hebben een ambitieus organisch groeiplan opgesteld en
wensen deze groei te versnellen door middel van het uitrollen van een gerichte
buy-and-build strategie tezamen met een investeerder / partner. Bij voorkeur
wordt, middels de oprichting van een NewCo, een significant minderheidsbelang
verworven door de investeerder. Een meerderheidsbelang is te bespreken en zal
afhangen van de partij en dealstructuur.
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Locatie en organisatie

Locatie: Zuid-Holland

Intern personeel: < 10 FTE

IT-professionals : 70+ FTE

* Forecast gebaseerd op autonome groei

167

738

1.407

2.832

5.331

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2020 2021 2022LE 2023F 2024F

x 
€

 1
.0

0
0

x 
€

 1
.0

0
0

Omzet (linker as) EBITDA (rechter as)



CONTACTGEGEVENS

CONTACT
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Laurence Hamilton

+31 (0)6 57 75 71 02

l.hamilton@marktlink.com

Luka van Munster

+31 (0)6 83 80 98 68

l.vanmunster@marktlink.com

+- 155 professionals

(Inter)nationaal actief in alle 
sectoren

26 jaar ervaring 

Gemiddeld 150 transacties 
per jaar

Bart Schijen

+31 (0)6 82 46 84 29

b.schijen@marktlink.com

Bart Schijen


