
IT & MANAGEMENT KONSULENTER
RIGHT PEOPLE – RIGHT AWAY





3

SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE 
PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART 

IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i stadig endring.
Selv på kort sikt kan det være vanskelig å forutse hva slags ekspertise og kompetanse 
man som bedrift har behov for. Samtidig er det stor konkurranse om de sterkeste
IT-profilene og mange er ikke tilgjengelig på det tradisjonelle arbeidsmarkedet
da de isteden arbeider som selvstendige konsulenter. 

Forestill deg mulighetene som vil åpne seg om du alltid enkelt og problemfritt kunne 
strukket deg ut i markedet og plukket nettopp den kompetansen du har bruk for
i dag, og i det omfang du har bruk for den. Det er nettopp denne muligheten
vi tilstreber å levere til deg.

Right People Group har mer enn 10 års erfaring med å levere IT-konsulenter.
Hver enkelt kunde har hos oss én dedikert konsulentsjef som gjennomfører hele
prosessen. Vi vet at timing ofte er avgjørende, og kan ha en konsulent klar for deres 
prosjekt innen få dager.



DIN DEDIKERTE KONSULENTSJEF 

Våre konsulentsjefer er ansatt for å forstå deres prosjekter og teknologier i detalj.
Vår viktigste oppgave er å omsette denne forståelsen til et valg av den
best egnede konsulenten for å møte deres behov.

Det er på grunn av dette at vår konsulentsjef arbeider sammen med deg for å defi nere 
oppgaven, og deretter selv gjennomfører hele prosessen i forhold til rekruttering og 
kvalitetssikring. På den måten sikrer vi at ingen informasjon går tapt i overleveringen, 
samt at du alltid må forholde deg til samme person. Denne løsningen er svært
eff ektiv, og bidrar til å gi høy kvalitet på våre leveranser.
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VI LEVERER DEN RESSURSEN DERE MANGLER

Takket være vårt brede nettverk av selvstendige
konsulenter kan vi levere den kompetanse dere
har bruk for, eksempelvis innen:

| Prosjektledelse
| Software-utvikling
| IT-infrastruktur
| IT-arkitektur
| IT-support 
| Test
| Management

Kontakt oss for å høre mer om
hvordan vi kan hjelpe dere.
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VÅR LEVERANSEMODELL  

Vi har en fast prosedyre for å søke gjennom freelance-markedet, slik at vi eff ektivt 
fi nner den beste matchen i markedet til din oppgave. Dette gir deg trygghet på at du 
mottar kandidater med både konkurransedyktig kompetanse og pris.

Vårt konsept er ikke unikt, men vi jobber hardere enn de fl este. Vi arbeider kontinuerlig 
for å forbedre vår foreståelse av våre kunders behov, nå enda bredere ut i markedet
og være enda et hakk bedre når det kommer til å levere den riktige konsulenten. 

Hvordan fi nner vi konsulentene? 
Vi har en egen IT-plattform med tusener av IT- og forretningskonsulenter som har
tilknyttet seg oss, samt en rask prosedyre for distribuering av nye oppgaver.
Om det er behov for å gå utenfor Norges grenser har vi også et eget,
omfattende internasjonalt partnernettverk.

Forespørsel fra
kunde og
prosjektbeskrivelse

Søk, utvelgelse og
kvalitetssikring

Kunde møter
konsulent Prosjektstart
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INTERNASJONALT NETTVERK 

Tilbud og etterspørsel går ikke alltid hånd i hånd. Derfor utnytter vi vår internasjonale 
organisasjonen og et stort europeisk partnernettverk til å forfl ytte arbeidskraft
på tvers av av landegrenser ved behov.

Dette betyr også at vi kan levere høyt kvalifi serte konsulenter til lavere priser om norsk-
kunnskaper ikke er et krav. Samtidig kan vi også bistå dere med fullstendige
utvikingsteam til større prosjekter.

For at du skal kunne slippe å bruke tid på praktiske spørsmål i forbindelse med en slik 
forfl ytning av arbeidskraft tilbyr vi en ”plug and play”-løsning om utenlandske konsulen-
ter skal arbeide hos dere hvor vi håndterer alle praktiske hensyn og sørger for at
alt gjøres korrekt når det kommer til skatt, visa og lignende.



RIGHT PEOPLE GROUP

Right People Group er et internasjonalt freelance konsulenthus.

Siden 2007 har vi levert selvstendige IT- og forretningskonsulenter til både off entlige og 
private kunder på tvers av bransjer, opprinnelig i Danmark og senere også til resten av 
Skandinavia. Vi har nylig initiert en internasjonal ekspansjonsprosess hvor vi kontinuer-
lig utvider vår tilstedeværelse i Europa fra vårt internasjonale kontor i Berlin.

Våre kunder bruker oss som et eff ektivt redskap for å nå ut til markedet, slik at de
hurtig og eff ektivt kan få tak i de rette ressursene til sine prosjekter„

“
Staff  on Demand is a necessary

characteristic for speed, functionality 
and fl exibility in a fast-changing world.

Salim Ismail, Exponential Organiszations



DERFOR TROR VI PÅ FREELANCE-KONSEPTET

Vi tror på at fremtidens markedsvinnere er de som lykkes i å kombinere dyktige faste
ansatte medarbeidere med fl eksible, eksterne spesialister.

I Right People Group ser vi på den økende bruken av selvstendige konsulenter som
en verdiskapende og nødvendig del av det moderne arbeidsmarkedet. I en stadig mer
skiftende verden er man som organisasjon tvunget til å være tilpasningsdyktig for
å bevare sin konkurransedyktighet.

Samtidig er en karriere som selvstendig konsulent attraktiv for dyktige eksperter som
trives godt med skiftende utfordringer og mulighet for å opparbeide seg
kunnskap gjennom å stadig ta på seg nye prosjekter.



+47 46 86 60 12
norge@rightpeoplegroup.com
www.rightpeoplegroup.com/nb

+47 46 86 60 12
norge@rightpeoplegroup.com
www.rightpeoplegroup.com/nb


