
IT-experts aanwerven en aan boord houden is niet 
eenvoudig. Het is ook onmogelijk om over elk IT-aspect 
expertise in huis te hebben. Daarom is het meestal beter 
om externe experts in te huren.

IT Experts

Kies voor de juiste 
IT-expertise op 
elk moment en 
zet kennis slim in.



Wat is Managed IT Staffing?

Bij Managed IT Staffing komen gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers met de juiste ervaring en competenties snel 
meedraaien in uw organisatie. U kunt met een gerust hart alles uit handen geven: naast de expertise van elke medewerker 
kunt u rekenen op back-up, ondersteunende tools en processen. Daarbij krijgt u de keuze uit verschillende formules. 
Managed IT Staffing zal hoe dan ook de continuïteit, de productiviteit en de kostenefficiëntie van uw IT-organisatie sterk 
verhogen.

Advies en begeleiding

De consultants van Cheops begeleiden u bij elke belangrijke 
stap in uw IT-omgeving, zoals de overgang naar de cloud. 
Vanuit onze ervaring en best practices hebben we een 
efficiënte aanpak ontwikkeld die we graag voor uw 
organisatie inzetten.

Extra mankracht

Hebt u een groot IT-project op stapel staan waarvoor u zelf 
niet genoeg IT-medewerkers in huis hebt? Cheops levert 
die extra handen, op het juiste moment en met de juiste 
expertise. U krijgt ondersteuning bij iedere fase van uw 
project, waarbij we met uw eigen IT-team of met andere 
leveranciers samenwerken.

Grote flexibiliteit

De IT-experts van Cheops worden heel gericht geselecteerd 
en continu verder opgeleid. Daardoor hebben we een team 
van specialisten met een heel brede ervaring en up-to-date 
kennis. Ze werken bij klanten, in projectteams of in het 
Service Center van Cheops. Aangezien wij zelf onze 
resources kunnen plannen, krijgt u veel meer flexibiliteit om 
te kiezen voor de juiste kennis op elk moment.

Onze IT-experts

Onze core business zijn IT-experts op het vlak van IT-
infrastructuur, zoals cloud, system, support, security en 
network engineers, en IT-experts in Java en .NET. 

Cheops selecteert al zijn IT-experts volgens een grondige 
en beproefde methodologie met het oog op een maximale 
individuele ontwikkeling op lange termijn.  

Onze IT-experts behaalden de nodige certificaties of volgen 
een duidelijk traject om ze te behalen. Hun kennisniveau 
wordt permanent op een kwalitatieve manier getoetst en 
onafhankelijk bevestigd. 

Via onze Cheops Academy en onze technologiepartners 
worden onze consultants continu begeleid en opgeleid in de 
nieuwste technologieën en evoluties in de markt. 

We kennen de sterktes, competenties en kennis van onze 
IT-experts door en door. Dat laat ons toe u steeds een 
consultant aan te bieden die naadloos integreert binnen 
uw bedrijfscultuur en klaar staat om uw organisatie op een 
klant- en servicegerichte manier verder te helpen.



Waarom Managed IT Staffing?

Hoe vindt én behoudt u de juiste IT-medewerkers? Kunnen 
uw eigen IT-medewerkers voldoende groeien in hun job 
en hun toegevoegde waarde blijven ontwikkelen? Hoe 
verzekert u de permanentie en efficiëntie van uw IT-support? 

Een tijdrovende en dure opdracht omdat het uw core 
business niet is. Wel die van Cheops. Met Managed IT 
Staffing wordt het onze zorg om gemotiveerd personeel met 
de juiste ervaring en competenties bij u in te zetten. U krijgt 
meer dan een cv: u krijgt een totaaloplossing met back-up, 
ondersteunende tools en processen.

Op die manier kan u zich met een gerust gemoed focussen 
op uw kernactiviteiten. De toevoegde waarde van uw 
IT-afdeling stijgt zonder dat u controle verliest over de 
kosten. Vrijblijvend berekenen we met u een Total Cost of 
Employment, zodat u een objectieve business case kan 
opstellen.

Cheops maakt komaf met lange rekruteringstrajecten, een 
tekort aan gespecialiseerde kennis en problematische 
bezettingen op de IT-afdeling en verhoogt zo de continuïteit, 
productiviteit en kostenefficiëntie van uw IT-organisatie 
aanzienlijk.

Wist u dat?
• IT-organisaties gemiddeld 80% aan 

operationele taken besteden en slechts 20% 
aan een strategische benadering van IT.

• Een aanwerving in eigen beheer gemiddeld 
3 tot 6 maanden duurt, afhankelijk van het 
profiel.

• Het vertrek van een medewerker uit uw 
organisatie u anderhalf tot twee keer diens 
jaarsalaris kan kosten.

• Een aanwerving via een externe partner 
gemiddeld tussen de 8000 en 15000 euro kost. 
Een jobpost en selectietraject in eigen beheer 
ongeveer hetzelfde.

• Het verloop binnen een IT-team in België rond 
de 12-16% ligt.

• Mensen permanent opleiden gemiddeld zo’n 
4500 euro per jaar en per medewerker kost.

SUPPORT IT
SNEL EN TIJDELIJK

SMART IT
FLEXIBEL EN ZEKER

FOCUS IT
CONTINU ZONDER ZORGEN

• De ideale tijdelijke oplossing bij 
vervangingen, afwezigheden en 
opvang van pieken.

• Ondersteun uw IT-afdeling met een 
getrainde en ervaren IT-professional.

• Naadloze integratie in uw organisatie.

• De beste oplossing om zekerheid te 
hebben over de beschikbaarheid van 
bepaalde skills binnen een IT-team.

• Gegarandeerd 212 dagen/jaar.

• Flexibiliteit, expertise en mogelijkheid 
tot kostenbesparing.

• De beste oplossing om een werkplek 
continu bezet te houden.

• Focus op continuïteit.

• Min. 98% bezetting gegarandeerd,  
251 dagen/jaar.

• Geen zorgen meer over afwezigheden 
(vakantie, training,…).

• Contract < 1 jaar

• Vast dagelijks tarief

• Jaarcontract

• Vast maandelijks tarief

• Jaarcontract

• Vast maandelijks tarief,  
inclusief getrainde back-up

Waarom u voor Cheops kiest

• Meer dan een cv. U kan niet enkel op één expert rekenen, maar op de kennis van onze hele organisatie. U krijgt een 
totaaloplossing met mogelijkheden voor back-up, ondersteunende tools en beproefde processen.

• Snellere trajecten dan klassieke rekrutering. We geven u direct antwoord op uw vraag naar skills & expertise.

• Gevoelig lagere onboardingkost en –tijd (tot 50%). Wij plannen en begeleiden u continu. Onze professionals nemen een 
vliegende start.

• Opvolging via service delivery. Door onze proactieve aanpak is de continuïteit van uw projecten altijd verzekerd.

• Continuïteitsgarantie. Al onze experten zijn bij ons in loondienst. Ze worden door Cheops permanent begeleid en 
opgeleid, wat leidt tot een hoge retentie.

Onze service formules



Contacteer ons
Ontdek hoe Cheops komaf maakt 

met lange rekruteringstrajecten, een 

tekort aan gespecialiseerde kennis en 

problematische bezettingen op de 

IT-afdeling. Neem vandaag nog contact op.

 

Mail naar info@cheops.com 

of bel ons op +32 3 880 23 00 

Cheops Technology nv 
Prins Boudewijnlaan 49 – 2650 Edegem – Belgium
T +32 3 880 23 00 – info@cheops.com


