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Schaekel & Partners en Keep in Step bundelen krachten internationaal
Utrecht, 22 juli 2014
Managementbureau Schaekel & Partners en het Duitse Interim Management bureau Keep in Step
zijn een inhoudelijke samenwerking overeengekomen. Gezien hun jarenlange ervaring en uitgebreide
netwerk behoren beide ondernemingen, ieder in eigen land, tot de top van de markt waar het gaat
om het invullen van vaste en tijdelijke management- en directieposities.
Naast gezamenlijke salesactiviteiten, gemeenschappelijk gebruik van tools en gebruik van elkaars
kandidaten-netwerk biedt dit internationale partnership de mogelijkheid tot een
grensoverschrijdende samenwerking met bedrijven en organisaties. Met als doel om haar
dienstverlening, het invullen van vacante posities, voor potentiële en bestaande klanten optimaal te
kunnen uitoefenen.
Harald Heil, managing partner van Keep in Step, benadrukt: “De samenwerking met Schaekel &
Partners is een nieuwe bouwsteen in onze groeistrategie. Schaekel & Partners en Keep in Step
hebben dezelfde normen, waarden en zakelijke inzichten die beide ondernemingen versterken”.
Piet Hein de Sonnaville, mede-eigenaar van Schaekel & Partners, licht toe: “Keep in Step vult onze
activiteiten perfect aan. Schaekel & Partners heeft een stevige positie in Nederland. Dankzij het
partnership met Keep in Step zijn wij nu in staat om bedrijven en organisaties in Europa nog beter
van dienst te zijn”.

Over Schaekel & Partners - de beste mensen worden gevonden
Ondernemingen en organisaties die de ambitie hebben de beste mensen aan te trekken, werken met Schaekel
& Partners. In onze visie wordt de beste kandidaat voor een positie namelijk gevonden, deze meldt zich niet
vanzelf. Schaekel & Partners kent hen of vindt hen. Wij richten ons daarbij op management- en directiefuncties
rondom de bedrijfsvoering. Ook de meer complexere en specialistische rollen horen daarbij. De invulling van
een functie is situatie-afhankelijk en kan in verschillende vormen: tijdelijk of vast of bijvoorbeeld projectgebaseerd. De situatie bepaalt de vorm.
Schaekel & Partners hanteert een resultaatsgericht commitment, een volledige, operationele uitvoering door
de partners zelf en actieve begeleiding. Schaekel & Partners is opgericht in 1987 en gevestigd in Utrecht.
Over Keep in Step
Keep in Step is een gespecialiseerd managementbureau voor hooggekwalificeerd interim-en
projectmanagement. Zij werkt uitsluitend met een in vele jaren opgebouwd en zorgvuldig geselecteerd
netwerk van interim managers die zij persoonlijk kent. Het niveau van de opdrachten die Keep in Step invult,
ligt op het eerste tot en met het derdelijns management van bedrijven en organisaties. Keep in Step overbrugt
managementvacatures, aanvaardt uitdagende ontwikkelings-, veranderings- of herstructureringsprojecten,
evenals project- en programma-managementopdrachten. De focus ligt op rollen rond de niet-technische
bedrijfsvoering, zoals management, financiën, verkoop, marketing, human resources, informatietechnologie en
supply chain & procurement. Keep in Step is gevestigd in Frankfurt am Main in Duitsland.

