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HighTouch Interim Netwerk
De juiste interim-professional
direct beschikbaar

Uw organisatie valt of staat met effectief
management. Heeft u behoefte aan een
nieuwe manier van managen? Een frisse blik
op de werkvloer? Of wilt u extra managementcapaciteit ter overbrugging van een vacature?
Welke interim-manager u ook zoekt, HighTouch
Interim Netwerk levert u gegarandeerd de

> U als opdrachtgever
De uitdagingen binnen de agri, food en fmcg vragen
om de juiste mensen op de juiste positie. Van algemeen
management en financieel management tot verandermanagement en crisismanagement: HighTouch Interim
Netwerk levert mensenwerk in de beste zin van het
woord. Daarbij bent u verzekerd van goede kwaliteit
en geborgde processen.

> Wij als HighTouch
HighTouch heeft de krachten gebundeld en biedt met
HighTouch Interim Netwerk een uniek samenwerkingsverband van ervaren interim-professionals. Stuk voor
stuk senior managers die hun sporen binnen de agri,
food en fmcg ruimschoots verdiend hebben. Zonder
tunnelvisie. Zonder blinde vlekken.

juiste kandidaat!

> HighTouch Interim Netwerk:
•
•
•
•
•
•
•

Groot en relevant netwerk
Hoogstpersoonlijke search
Gescreende topkandidaten
Bewezen trackrecords
Senior managementfuncties
100% focus op agri, food en fmcg
Voor de korte en lange termijn

HighTouch Interim Netwerk verbindt topmanagement
hoogstpersoonlijk aan uw bedrijf.

HIGHTOUCH
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> Snel schakelen in een tijdelijke behoefte

> Nationale en internationale opdrachtgevers

HighTouch Interim Netwerk voorziet in een tijdelijke
behoefte aan kennis, ervaring of bijzondere expertise.
Daarbij zijn we in staat om zeer snel te schakelen en u op
zeer korte termijn te voorzien van de juiste kandidaten.

HighTouch is al meer dan 20 jaar actief binnen de agri,
food en fmcg. HighTouch Interim Netwerk werkt
voor uiteenlopende bedrijven in het levensmiddelenkanaal; van toeleveranciers aan de agrarische sector,
grondstoffenfabrikanten, ingrediëntenleveranciers,
verwerkende industrie, foodservice- bedrijven als
ook de foodretail. Onze opdrachtgevers zijn over het
algemeen middelgrote tot grote (inter)nationale ondernemingen. Op verzoek sturen wij u graag concrete
referenties toe.

De aanpak van HighTouch is altijd gebaseerd op
zorg, creativiteit, vertrouwen en succes. Onze interimkandidaten beschikken allemaal over leiderschapskwaliteiten, integriteit en persoonlijke en zakelijke
eigenschappen die nauw aansluiten bij de aard en de
cultuur van het bedrijf.

> Senior managementfuncties
Concreet mag u van ons
het volgende verwachten:
•	Definiëren van functievereisten en competenties, toegespitst op uw bedrijfsstrategie.
•	In kaart brengen van diverse kandidaten
(o.b.v. gevraagde competenties).
•	Binnen drie dagen na opdracht stellen we
de beste (gescreende) senior aan u voor.
• W
 aarborgen kwaliteit door schaduwmanagement: na introductie blijft HighTouch de interim-manager coachen en
begeleiden.
•	
Eén vast aanspreekpunt gedurende het
interim-traject.

HighTouch Interim Netwerk richt zich op senior managementfuncties binnen de food en agri. Daarbij kunt u
denken aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen management (CEO, MT)
Financieel management
Inkoopmanagement
Supply chain management
Operationeel management
Marketing- en communicatiemanagement
Research & Development management
Exportmanagement
Human Resource management
Salesmanagement
Innovatiemanagement

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?
We maken graag kennis! Neem contact met ons op voor een afspraak.
Postbus 78, 7120 AB Aalten - Tel. 06 55362253 - info@hightouch.nu -zwww.hightouch.nu

