Interim services
Flexibiliteit biedt rust
qua personele planning

Interim services
De interim services van Deloitte bieden
belangrijke voordelen:
•• Gedreven en ervaren finance
professionals als tijdelijke versterking
of vervanging.
•• Door relevante en actuele sectorkennis
directe inzetbaar om piekbelasting en/of
capaciteitsproblemen op te vangen.
•• Frisse blik en nieuwe inzichten vanuit
ervaring bij branchegenoten.
•• Verrijking voor uw mensen door het
delen van de kennis en tooling van
Deloitte.
Gedreven en ervaren finance
professionals
De interim professionals van Deloitte
zijn hbo of wo geschoold en hebben
ervaring in de publieke sector. Zij
kennen het werken in een politieke
omgeving en beschikken over kennis
van publieke verslaggeving, moderne
interne controle, risicomanagement,
kwaliteit van (meerjaren)begrotingen,
het beheersen van grote projecten en
control op deelnemingen. Door die
actuele sectorkennis en hun zelfstartend
vermogen zijn onze interim professionals
direct van toegevoegde waarde voor uw
organisatie.

Frisse blik en nieuwe inzichten
Vanuit hun ervaring bij uw sectorgenoten
kijken onze interim professionals met
een frisse blik naar uw organisatie en
uw processen. Zij zijn daarmee meer
dan alleen een tijdelijke versterking of
vervanging van uw formatie. Zij brengen
u ook nieuwe inzichten en reiken u best
practices aan.
De juiste man/vrouw
Deloitte is marktleider in de publieke
sector. Onze omvang biedt u de
garantie dat wij u altijd een professional
kunnen bieden die niet alleen de juiste
competenties en ervaring meebrengt, maar
die ook beschikt over de juiste soft skills en
past bij de cultuur van uw organisatie.
Met de interim services van Deloitte
vangt u tijdelijke piekbelasting of
capaciteitsproblemen direct op én
ontvangt u tegelijkertijd waardevolle
nieuwe inzichten.

Tijdelijk extra
capaciteit en
kwaliteit
• Finance professionals als
tijdelijke versterking of
vervanging.
• Frisse blik en nieuwe inzichten
vanuit ervaring bij branchegenoten.
• Verrijking van uw medewerkers
door kennis en tooling Deloitte.

Contact
Zoekt u een gedreven sectorspecialist
als tijdelijke versterking of vervanging?
Of wilt u meer informatie? Wij staan voor
u klaar!
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