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Profiel nr.
101280

Resultaat gerichte ondernemer zoekt onderneming
waar een aanpassing noodzakelijk is aan de
huidige/nieuwe markt door middel van ICT
Gevestigd in
Meerdere regio’s mogelijk

Algemene informatie
Branche
Dienstverlening
ICT-Dienstverlening
Gezondheidszorg

Soort bedrijf
Reisbureau
Accountancy, administratie en
belastingadvies
Reclamebureau,
communicatiebureau
Architect
Economische en
organisatieadviesbureau
Zakelijke dienstverlening
Schoonmaakbedrijf
Internetbedrijf
ICT dienstverlening
Gezondheidszorg
Overig
Evenementen organisatie
Sofware ontwikkeling
IT Hardware
Platform / website
E-commerce
Medische praktijk
Tandartspraktijk
Diergeneeskunde
Apotheek
Ziekenhuis
Media en entertainment
Fysiotherapie praktijk
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Rechtsvorm:
N.v.t.
NV
BV
VOF
Eenmanszaak
Levensfase onderneming
Startend
Groeiend
Volwassen
Afbouw
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Transactievorm
Nader te bepalen

Aantal medewerkers (in FTE)
10 - 50

Type koper:
MBI kandidaat

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 1.000.000 - € 2.500.000

€ 100.000 - € 250.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € > 5.000.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
De ondernemer zoekt een organisatie in de handel of zakelijke dienstverlening met een (toekomstige) koppeling
naar ICT die groter en beter wil worden maar niet weet hoe. De rol welke het bedrijf in de branche vervult of kan
gaan vervullen is van belang. De bepalende kenmerken voor de gezochte onderneming zijn: resultaatgerichtheid en
samen met het personeel een nieuwe weg kunnen gaan bewandelen. De grootte van het bedrijf is niet
doorslaggevend, een voorkeur bestaat voor een
onderneming met minimaal 10Ft
De ondernemer is vanuit de verkoop doorgegroeid in de marketing en heeft de passie om marketing en verkoop
samen het succes te laten bepalen. De ondernemer is eigenaar geweest van meerdere bedrijven waar hij een sterke
omzetgroei heeft gerealiseerd. Daarnaast heeft hij diverse algemeen management functies op interim basis vervult
binnen o.a. de veterinaire en farmaceutische
sector. Kenmerkend is resultaat willen behalen met het bestaande team. Hij gaat voor een duurzame verandering in
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de organisatie.

Onderscheidend vermogen
Praktisch en resultaatgerichte ondernemer met ervaring in de zakelijke dienstverlening,productie, detailhandel en
farmaceutische industrie.
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