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InQuest Interim
Of u nu een inkoopspecialist nodig hebt voor tijdelijke
vervanging, een project of een veranderingstraject,
InQuest Interim heeft op alle niveaus een
inkoopprofessional die in uw specifieke behoeften kan
voorzien.
InQuest Interim helpt u bij het realiseren van uw
ambities op het gebied van verandering, structurele
verbetering en de verdere professionalisering van uw
inkoopfunctie. Maar ook als u gewoon op zoek bent
naar tijdelijke extra mankracht om uw capaciteit uit te
breiden of om complexe inkoopprojecten uit te voeren,
kunt u bij ons terecht.

inkoopachtergrond en kunnen zelf of via het netwerk
van InQuest bijspringen wanneer nodig.
Heldere afspraken
De relatie die wij met onze opdrachtgevers en
interimmers hebben is transparant, duidelijk en helder
vastgelegd in gedegen overeenkomsten die met
regelmaat door (arbeids)juristen worden getoetst.
Zowel opdrachtgever als interimmer weten daardoor
van tevoren wat er van hen verwacht wordt en wat
men kan verwachten. Ook ten aanzien van tarieven en
andere voorwaarden acteren wij transparant om zo
eventuele ruis tot een absoluut minimum te beperken.

De redenen om voor InQuest Interim te kiezen:
Ruime ervaring
In de afgelopen 10 jaar, heeft InQuest Interim meer dan
800 interim inkoop opdrachten succesvol vervuld en
inkoopprofessionals met dit doel naar zowel private als
publieke organisaties begeleid. Van belang is dat de
juiste inkoopprofessional wordt aangeboden die past
bij uw organisatie en de ervaring heeft waar u op dat
moment behoefte aan heeft.
Snelheid
Doordat wij kunnen putten uit ons geactualiseerd
bestand van ruim 800 gescreende interim
inkoopprofessionals, kunnen wij u zeer snel de juiste
professional aanbieden. Indien nodig zelfs nog op
dezelfde dag als uw aanvraag.
Kwaliteit
InQuest Interim investeert veel tijd en expertise in het
voortraject om de beste kandidaat bij u voor te stellen
en tijdens de opdracht om deze optimaal voor u te
laten presteren. Onze consultants spreken jaarlijks ruim
500 interim inkoopprofessionals waarbij hun ervaring,
kennis, vaardigheden en motivatie getoetst worden.
Volgens een professioneel selectietraject, worden
kandidaten al dan niet opgenomen in ons netwerk
en door InQuest Interim bemiddeld. Deze personen
worden intensief gevolgd via ons InQuest Volg
Systeem. De professional die bij u aan de slag gaat
beschikt dan ook altijd over een bewezen trackrecord
en een ervarings- en deskundigheidsprofiel dat past bij
de uitdaging binnen uw organisatie.
Schaduwmanagement
Tijdens de opdracht worden onze kandidaten intensief
gevolgd via zogenaamd schaduwmanagement.
Het grote voordeel van InQuest Interim
inkoopprofessionals is dat men 24/7 kan sparren
met collega’s binnen InQuest voor het optimale
resultaat. Onze consultants hebben allen een gedegen

Transparant en faire margestructuur
Wij geloven in een transparante en faire
margestructuur voor onze bemiddeling. Onze
bemiddelingsmarge is altijd helder voor zowel onze
opdrachtgever als de interim inkoopprofessional.
Betrokkenheid
Onze klanten schakelen ons in voor hulp bij het
verbeteren van hun inkoopprocessen, om de
waardevermeerderende rol van inkoop te vergroten,
om de kwaliteit te verhogen, voor speciale projecten,
om piekperiodes in werkdruk te ondervangen en om
periodes waarin vaste medewerkers afwezig zijn te
overbruggen. Wij staan altijd klaar voor alle bedrijven
van elke omvang, in iedere branche.
De voordelen voor u:
-	Wij zijn betrokken professionals en kunnen uw
inkoopprojecten, processen en organisatie op ieder
gewenst moment ondersteunen;
-	Wij erkennen dat iedere organisatie uniek is en er
geen standaard inkoopoplossing is die werkt in elke
situatie;
-	Wij geloven dat inkoop altijd beter kan en zijn
voortdurend bezig de kwaliteit van onze diensten te
verhogen.
Kunnen wij u helpen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en
laat een van onze consultants u in een kort gesprek alles
vertellen over onze aanpak. Het verplicht u tot niets!

Zie www.inquest.nl en bel
of mail voor meer informatie:
070 - 3029040 of info@inquest.nl.
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Wanneer?
Veranderprojecten
Specialisten om een verandertraject of
structurele verbetering te realiseren.
Speciale Projecten
Specialisten voor projecten waarvoor
in-huis een gebrek is aan specifieke kennis
en/of vaardigheden en waarbij het aannemen
van een vaste kracht niet verantwoord is
(op termijn te weinig zicht op noodzaak voor
continuering inzet).
Piekperiode
Specialisten om een afgebakende periode te
overbruggen waarin meer werk moet worden
verricht dan normaal.
Overbruggingsperiode
Specialisten om een specifieke periode
te overbruggen totdat een permanente
oplossing (weer) voorhanden is. Bijvoorbeeld
totdat er een vaste werknemer voor een
vacature is gevonden of als een medewerker
tijdelijk afwezig is (door langdurige ziekte,
zwangerschapsverlof of tijdelijke inzet elders
in de organisatie).

Welk niveau?

Executive Leadership

Strategisch Niveau

Tactisch Niveau

Operationeel Niveau

CPO, Director, Manager

Senior Buyer,
Strategisch Inkoper,
Category Manager
(Initial) Buyer, Tactisch Inkoper

Analist, Assistent Inkoper,
Junior Inkoper, Starter

solutions
by people

