AGILE EXPERTS
Versterk uw organisatie

HamiltonRoche

HamiltonRoche ondersteunt o.a. bedrijven bij het tijdelijk invullen
van Agile capaciteit, IT en Non-IT. We combineren theoretische
kennis met praktijkervaring en passen dat toe op de manier die
voor onze klanten van de grootste toegevoegde waarde is. Dat doen
we ook door onze kennis actief met onze klanten te delen. Zo
dragen we bij aan het duurzaam verbeteren van organisaties. Bent

u op zoek naar:
• Agile Programma managers
• Agile Projectmanagers
• Agile Coaches

Dan bent u bij ons op het goede adres.

Extra handen
en
extra schouders

HamiltonRoche – In en Outs

Wij werken met:
 Verschillende contractvormen; Detachering en Freelance overeenkomsten
 Duidelijke tariefstructuur
 Gecertificeerde Agile programma- en projectmanagers

HamiltonRoche onderscheidt zich:
 Goede know how van Agile werken
 Door kennisdelen als prioriteit te zien
 De wil om bedrijven duurzaam te verbeteren

Hoe werken wij?

Uitgangspunt is samenwerking
We geloven in een nauwe samenwerking met onze
klanten. Dan kunnen we ons werk goed doen. Onze
start is niet alleen een functieprofiel, maar willen we
meer weten over het project. Welke skills heeft u nodig
om toegevoegde waarde te creëren. Tenslotte gaan wij
een partnership aan.
We stoppen niet na de plaatsing van een Agile expert.
We hanteren een helder communicatieproces, zowel
met de opdrachtgever als met onze Agile expert en
ondersteunen daar waar nodig.

Ons doel is dat u de toegevoegde waarde ervaart

Agile werken

Opschalen is nu de uitdaging
De overgang naar een Agile manier van werken, is voor
veel organisaties een flinke uitdaging. De moeilijkste
opgave: je bewust worden van de huidige manier van
denken, en deze inruilen voor een nieuwe. We zien veel
bedrijven nu werken aan het opschalen van de Agile
werkzaamheden binnen de organisatie. Een klassieke
benadering werkt dan niet meer en daarvoor in de plaats
wordt er gewerkt met diverse frameworks. Bij opschaling
is programma of project management nodig.
Even een projectmanager omscholen werkt vaak niet in de
praktijk. Agile werken is eenvoudig te begrijpen, maar
moeilijker toe te passen. De juiste skills voor Agile
programma en of programma managers is een
voorwaarde.

We zien de vraag naar gecertificeerde programma- en
projectmanagers toenemen. Alleen zijn ze schaars.
HamiltonRoche heeft de afgelopen jaren gebouwd aan
een netwerk van gecertificeerde Agile programma en
projectmanagers.

BOOST
Zoekt u Agile capaciteit?
Praat eens met ons om
te kijken wat wij voor u
kunnen betekenen.
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