ISM People
uitstekende consultants mét visie
direct inzetbare expertise
Agile gereedschapskist en integratie

ISM People geeft grip op dienstverlening
De ISM-methode, Agile samenwerken
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Het antwoord op uw vraag

Uw vraag

Ons antwoord

U heeft behoefte aan tijdelijke
expertise. Ter vervanging bij ziekte,
ter overbrugging bij vacatures of omdat
er simpelweg extra ondersteuning
nodig is. Denk hierbij aan interim
procesmanagers, helpdesktoolbeheerders, teamleiders, consultants
en projectleiders. Vanwege de tijdelijke
inzet zijn ze snel en volledig inzetbaar.

ISM People is onze detacheringsdienst.
Wij leveren ervaren specialisten met
veel kennis, ervaring, flexibiliteit en
een Agile mindset. Onze gekwalificeerde medewerkers zijn voor veel functies
inzetbaar en zijn zowel fulltime als
parttime beschikbaar.
Door hun ISM-achtergrond zijn ze
razendsnel operationeel.
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Detachering, maar dan meer

Meer kennis en opleiding

Meer flexibiliteit

ISM People levert uitstekende
consultants en managers met visie,
ISM kennis en uiteenlopende ervaring.
Hierdoor brengen ze een brede kijk op
IT-management, zijn ze sneller
inzetbaar en brengen bewezen
standaard inzetbare oplossingen mee.
Door hun specifieke kennis en ervaring
sluiten ze uitstekend aan op uw vraag.

ISM-specialisten worden vaak ingezet
voor ISM-invoeringen en consultancy
bij organisatieveranderingen. Onze
ISM-specialisten zijn frequent en
flexibel beschikbaar voor interim
opdrachten. Voor korte of langere
periode, voor een dag in de week of
fulltime. Dus passend bij uw behoefte.

ISM People
Procesmanager

Direct operationeel. Managet het proces en kan als
voorbeeld voor collega’s fungeren. Begrijpt de dienende rol
van het proces en de complexiteit van uw matrixorganisatie.

Teamleider, IT-manager

Levert diensten door ook uw professionals en teams efficiënt
te laten samenwerken. Door duidelijke kaders en aansturing
krijgt iedereen de ruimte om te presteren.

Projectleider

Herkent snel haalbare en duurzame oplossingen, levert
op tijd en conform afspraak. In de ISM-gereedschapskist
zitten bewezen en snel inzetbare oplossingen.

Coach, adviseur

Heeft in veel organisaties ervaring opgedaan en herkent
daardoor snel uw bottlenecks. Beschikt over oplossingen,
waardoor individuen en teams beter gaan functioneren.

Toolspecialist

Het goed inrichten en onderhouden van de helpdesktool
is van groot belang. Wij kunnen uw toolbeheerder
ondersteunen of tijdelijk vervangen, ook op afstand.
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