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Profiel nr.
72647

Uitzend- of detacheringsbureau
Gevestigd in

Ook interessant voor

Meerdere regio’s mogelijk

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Uitzenden, detacheren

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

0 - > 50

Type koper:
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € > 5.000.000

€ 0 - € > 5.000.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € > 5.000.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Koper zoekt een uitzend- of detacheringsbureau in Nederland die zowel gespecialiseerd in een niche als allround
mag zijn. In het geval uw bedrijf allround is, heeft het de voorkeur dat u een sterke regionale speler bent.
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Uw bedrijf realiseert een omzet tussen de € 1 -10 mln. Hierbij is het niet van belang of u beschikt over een eigen
backoffice of dat u deze heeft uitbesteed. U als verkoper kunt aangeven of uw voorkeur uitgaat naar een directe
overdracht of nog betrokken wilt blijven middels een earn out of zelf als partner middels een minderheidsbelang.
Koper is al jaren actief in de flexbranche en heeft een duidelijke groeiambitie. De cultuur is informeel met een hands
on mentaliteit. De recruitment is zowel op Nederlanders als arbeidsmigranten gericht. Tot 2018 lag de focus vooral
op de bouw en aanverwante werkzaamheden. Inmiddels heeft men ook een mooie positie in de techniek en logistiek.
De organisatie heeft een goede it infrastructuur en beschikt over een ruime expertise binnen de flex.
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