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SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE
MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU 

IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer sig 
hurtigt. Selv på kort sigt kan det være svært at forudse, hvilke kompetencer man som 
virksomhed har brug for. Samtidig er der rift om de bedste IT-profiler, og mange står 
ikke til rådighed for det traditionelle arbejdsmarked, fordi de er selvstændige.

Forestil dig hvilke muligheder det ville give, hvis du altid let og ubesværet kunne række 
ud i markedet og plukke præcis de kompetencer, du havde brug for, og i det omfang, 
du havde brug for dem. Det er denne mulighed, vi stræber efter at give dig.

Right People Group har over 10 års erfaring med at levere IT-konsulenter. Hver kunde 
har hos os én dedikeret konsulentchef, der tager hånd om hele processen. Det gør 
samarbejdet effektivt og betyder, at vi leverer konsulenter, der præcis matcher jeres 
konkrete behov. 

Vi ved, at timing er afgørende, og kan have en konsulent på
projektet inden for få dage.



DIN DEDIKEREDE KONSULENTCHEF 

Vores konsulentchefer er ansat til at forstå substansen i jeres projekter og teknologier. 
Vores vigtigste opgave er at omsætte denne forståelse til et valg af den
bedste konsulent. 

Derfor er det vores konsulentchef, der sammen med dig defi nerer opgaven, og konsulent-
chefen selv, der gennemfører hele processen i forhold til rekruttering og kvalitets-
sikring. På den måde sikrer vi, at ingen information går tabt i overlevering, og at du altid 
taler med den samme person. Det er eff ektivt og giver høj kvalitet i vores leverance.

Alle vores konsulentchefer har en lang videregående uddannelse, er analytisk stærke 
og har en solid teknisk viden. Med udgangspunkt i vores viden om konsulentmarkedet, 
prøver vi at udfordre og rådgive jer, så vi kan levere den optimale
konsulent til opgaven.





VI LEVERER DEN RESSOURCE, DU MANGLER

Takket være vores brede netværk af freelance-
konsulenter kan vi levere eksperter med
præcis de kompetencer, du har brug for,
eksempelvis inden for:

| Projektledelse
| Softwareudvikling
| IT-infrastruktur
| IT-arkitektur
| IT-support
| Test
| Management

Kontakt os for at høre nærmere om,
hvordan vi kan hjælpe jer.
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VORES LEVERANCEMODEL  

Vi har en fast procedure for at afsøge freelance-markedet, så vi eff ektivt fi nder det 
bedste match i markedet til din opgave. Det giver dig sikkerhed for, at både kvalitet
og pris er absolut konkurrencedygtige.
Vores koncept er ikke unikt, men vi gør os mere umage end de fl este! Vi arbejder hele 
tiden på at blive bedre til at forstå vores kunders behov, nå endnu bredere ud til kon-
sulenterne og være endnu skarpere til at levere det helt rigtige match. Det er samme 
konsulentchef, der håndterer et projekt fra start til slut og taler med alle involverede parter.

Hvordan fi nder vi konsulenterne?
Vi har en egen IT-platform med fl ere tusinde IT- og forretningskonsulenter tilknyttet og 
en fast procedure for distribution af nye opgaver på portaler og fora. Hvis der er behov 
for at kigge ud over Danmarks grænser, har vi et omfattende internationalt partner-
netværk og en international organistation med base i Berlin.

Forespørgsel
fra kunde og
projektbes-
krivelse

Search, udvælgelse
og kvalitetssikring

Kunde møder
konsulent Projektstart
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INTERNATIONALT NETVÆRK 

Udbud og efterspørgsel følges ikke altid ad. Derfor udnytter vi vores internationale 
organisation og et stort europæisk partnernetværk til at fl ytte arbejdskraft på tværs
af markeder.

Det betyder også, at vi kan levere højtkvalifi cerede konsulenter til lavere priser, hvis 
danskkundskaber ikke er et krav. Samtidig kan vi hjælpe dig med hele udviklerteams
til større projekter.

For at du ikke skal spilde tid på praktiske spørgsmål i forbindelse med fl ytningen af 
arbejdskraft, tilbyder vi en »plug and play« løsning, når udenlandske konsulenter skal 
arbejde onsite hos jer. 

Vores internationale team har base i Berlin og assisterer med rekruttering af
ikke-danske specialister. 



RIGHT PEOPLE GROUP

Right People Group er et internationalt freelance konsulenthus. 

Siden 2007 har vi leveret selvstændige IT- og forretningskonsulenter til både off entlige 
og private kunder på tværs af brancher.  

Vores kunder bruger os som et eff ektivt redskab til at afsøge markedet, så de hurtigt
og nemt kan få de rette ressourcer til deres projekter.

„
“

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-KONCEPTET

Vi tror på, at fremtidens vindervirksomheder er dem, der formår at kombinere
dygtige, fastansatte medarbejdere med fl eksible, eksterne specialister.

I Right People Group ser vi den tiltagende brug af selvstændige konsulenter, som en
værdiskabende og nødvendig del af det moderne arbejdsmarked. I en stadigt mere
omskiftelig verden er man som organisation tvunget til at være agil for at
forblive konkurrencedygtig.

Samtidig er en karriere som selvstændig konsulent
attraktiv for dygtige eksperter, der trives godt
med skiftende udfordringer og mulighed
for opbygning af viden gennem
stadigt nye projekter.



Right People Group ApS
Strandgade 12B
1401 København K

+45 7020 8986
info@rightpeoplegroup.com
www.rightpeoplegroup.com


