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Profiel nr.
104791

Recruitmentbureau op juridisch gebied
Gevestigd in

Ook interessant voor

West-Nederland

Noord-Nederland
Oost-Nederland
Midden-Nederland
Zuid-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Uitzenden, detacheren

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 500.000 - € 1.000.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
De bedrijfsactiviteiten richten zich op werving & selectie, het invullen van juridische (interim-)posities
en detachering van juristen en advocaten in het bedrijfsleven, de advocatuur en bij (semi-)overheden.
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Het recruitmentbureau richt zich op juridische vacatures op minimaal HBO-niveau.
Het bedrijf beschikt over een zeer groot bestand van gespecialiseerde juridische kandidaten alsmede
een ruime pool van gespecialiseerde freelancers. De onderneming heeft een zeer goede reputatie,
werkt landelijk, heeft duurzame relaties met opdrachtgevers en kent een lange
bestaansgeschiedenis.
Het gemiddelde omzetniveau voor Corona bedroeg circa € 2.250.000 – € 2.600.000 op jaarbasis. Door
de marktomstandigheden is dit in 2020/2021 teruggelopen naar gemiddeld € 1.000.000 omzet op
jaarbasis met een gemiddelde bruto winstmarge tussen de 25% en 42% (genormaliseerde EBITDAmarge circa 16%). De verwachtingen voor 2022 zijn positief met een verdere structurele
winstgevendheid.
De bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd vanuit een centraal gelegen kantoor in de Randstad, er
bestaat geen verplichting tot voorzetting van de huur van de locatie. Het bedrijf is derhalve
eenvoudig verplaatsbaar. Tevens bestaat er geen verplichting tot het overnemen van werknemers.
De onderneming biedt goede perspectieven en synergievoordelen voor een bestaande speler in de
recruitmentbranche of juridische dienstverlener dat op zoek is naar uitbreiding of verdieping van de
bestaande dienstverlening. De huidige eigenaar is bereid mee te werken aan een goede en soepele
overdracht van het bedrijf aan zijn opvolger. Het betreft een aandelentransactie.
Na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst wordt meer informatie beschikbaar gesteld
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