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Onderzoek Schaekel & Partners toont een opmerkelijke ontwikkeling: tariefstijging van meer dan 10 procent voor
de jonge interim-manager.

TARIEVEN JONGE INTERIM-MANAGERS
STIJGEN SPECTACULAIR
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HET UURTARIEF VAN DE JONGERE INTERIM MANAGER IS FORS GESTEGEN
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Selectie interim-manager

omdat veel werkgevers in afspra-

Een ander opvallend punt uit het

ken met milieuorganisaties hebben

onderzoek is de selectie van de
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Marktplaatsen
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OVER DE INTERIM INDEX-ONDERZOEKEN
De Interim Index-onderzoeken hebben als doel
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