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42% 28% 12% 5% 13%

Omzetspreiding per vakgebied t/m P9 2022

Productie Bouw & Afbouw Transport Metaal & Techniek Overig

2

Investeringsoverwegingen

1 Gerenommeerd merk: het bedrijf heeft een grote zichtbaarheid in de regio.

2 Langdurige samenwerkingen: het bedrijf heeft langdurige relaties met klanten.

3 Zelfstandig team: er staat een sterk en zelfstandig team met een lage afhankelijkheid van management.

4 Full-service: de aangeboden dienstverlening wordt volledig aangepast op de wensen van de klant.

5 Jarenlange ervaring: Het bedrijf is al meer dan 15 jaar actief in verschillende sectoren van de markt.

Transactie rationale
De onderneming is een gerenommeerd regionaal uitzendbureau
gekenmerkt door een hoog servicegehalte, waarbij het succes is
voornamelijk te herleiden naar de jarenlange samenwerkingen met MKB-
opdrachtgevers in verschillende sectoren.

Over de jaren is er een sterke onderneming neergezet met een
professioneel en zelfstandig team. Hierdoor is de afhankelijkheid van de
ondernemer langzamerhand afgebouwd. De ondernemer is op zoek naar
een partner, die een grote meerderheid (of 100%) van de aandelen
overneemt, die het bedrijf naar de volgende fase kan brengen door de
groeimogelijkheden te benutten.

Groeimogelijkheden
• Uitbreiding van de werving- en selectiediensten.
• Het toevoegen van ZZP-bemiddeling aan het dienstenaanbod.
• De pool met uitzendkrachten uitbreiden met arbeidsmigranten.
• Het creëren van een werkplatform.
• Het openen van extra vestigingen binnen en buiten de huidige provincie.

Organisatie en locatie
• De onderneming is gevestigd in Noord-Nederland.
• Het interne personeel bestaat uit 10 tot 20 werknemers.

Allround uitzendbureau zoekt partner
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Omzet en EBITDA 2018 - 2023

Omzet EBITDA

Dit gaat om sectoren van klanten. Het bedrijf zendt ook veel administratieve medewerkers uit naar klanten in diverse sectoren.  



Contact

+- 175 professionals

Internationaal actief in alle 
sectoren

26 jaar ervaring

Gemiddeld 150 transacties per jaar

Teije Hiltermann

+31 (0)6 83 83 08 26

t.hiltermann@marktlink.com

Yannieck Terpstra

+31 (0)6 27 25 28 80

y.terpstra@marktlink.com

Okkie den Boon

+31 (0)6 53 20 54 80

o.denboon@marktlink.com
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