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Gekwalificeerde IT-professionals 
Bij groei, projecten, uitdiensttreding, ziekte of vakantie kunt u behoefte hebben om snel gekwalifi-
ceerde IT-professionals in te huren. Solitee helpt u graag bij het tijdelijk of structureel invullen van 
deze capaciteitsvraagstukken op uw IT-afdeling. Solitee staat in contact met samenwerkingspartners 
die u aan passende interim-managers, consultants, helpdeskmedewerkers en IT-specialisten kunnen 
helpen. 
 

 
Solitee ontzorgt! 
Als full-service leverancier van hardware, software en IT-diensten voor grootzakelijke bedrijven en 
overheden ontzorgen en gidsen we u tegelijkertijd. Solitee zorgt ervoor dat het enorme aanbod van  
IT-producten en -diensten wordt verbonden aan uw wensen en behoeften. Wij leveren professionele 
ondersteuning op het gebied van infrastructuur (hard- en software), systeembeheer, technisch  
applicatiebeheer en helpdeskservices.  
 
 

Uitgebreid partnernetwerk 
Solitee beschikt over een uitgebreid partnernetwerk op het gebied van IT-oplossingen en -diensten.  
U kunt zo rekenen op onafhankelijk en deskundig advies bij elke denkbare IT-casus, zo ook bij het 
tijdelijk of vast aannemen van personeel op uw IT-afdeling. U kunt op verschillende manieren gebruik 
maken van onze expertise. Afhankelijk van uw wensen kiest u voor advies van onze consultants, 
training van uw medewerkers, de inzet van onze IT-professionals of de complete outsourcing van uw 
IT-beheer. 
 
 

Managed Resource Pool 
Voor uw helpdeskactiviteiten kunt u naast tijdelijke inhuur kiezen voor onze Managed Resource Pool 
constructie. Bij uitval van één van uw medewerkers zorgt Solitee onmiddellijk voor vervangend IT-
personeel die bekend is met uw organisatie en ingewerkt is op uw specifieke omstandigheden. 
Diegene kan daarom direct bij u aan de slag. Een ander voordeel is dat u meteen over extra IT-
professionals uit de pool beschikt wanneer u even meer capaciteit nodig heeft. 
 
 
Solitee ontzorgt, waar u dat wilt. Neem voor meer informatie en advies over de werving & selectie en 
detachering van IT-professionals contact met ons op.  
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