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Ten aanzien van inzet van medewerkers voor een bepaalde tijd kent 
Qumran Q-Detachering. Onze medewerkers zijn senior professionals, 
die een jarenlange automatiseringservaring bezitten, waardoor kwaliteit 
is gewaarborgd. 
De volgende functies kunnen wij vervullen: 

• IT manager (interim) 
• Projectmanager 
• Accountmanager 
• Procesmanager (ITIL Servicemanagement) 
• Programmatuur en proces ontwerp 
• Programmatuur ontwikkeling 

Qumran IT kan de detachering leveren in de vorm van tijdelijke inhuur, waarbij de 
verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk (zoals bij projecten) bij ons kan worden ondergebracht. �:DDURP�4�'HWDFKHULQJ�
In geval van detachering laat u de medewerker van Qumran onder eigen 
regie werkzaamheden uitvoeren. Dit kan variëren van standaard onderhoud 
en systeembeheer tot het uitvoeren van een analyse, of bijvoorbeeld het 
leiden van een (implementatie) project. Voordelen zijn dat u niet hoeft te 
beschikken over eigen (vast) ICT personeel die nodig is voor het uitvoeren 
van projecten. U bespaart op werving, selectie en loonadministratie. 
Daarnaast wordt ervaring, kwaliteit en kennis op maat geleverd en is snel 
inzetbaar. De vergroting van de flexibiliteit is hierbij van belang, u kunt pieken 
en dalen in het werk beter opvangen en u hoeft minder snel het eigen 
personeel te veranderen of vervangen. 
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De prijs van het Q-Detachering is marktconform, afhankelijk van inzet en 
kennis/opleidingsniveau van de betreffende medewerker. Op verzoek zenden wij u 
een tarievenoverzicht.  
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Qumran IT is opgezet door ervaren IT professionals. Het bedrijf bestaat sinds 1999. We richten ons 
vooral op advies en begeleiding van bedrijven bij werkzaamheden rond hun informatisering en 
automatisering. De hulp beperkt zich niet alleen tot het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de 
bestaande organisatie door inzet van IT technieken, maar ook de opzet van nieuwe, innovatieve 
activiteiten komen voor ondersteuning in aanmerking. De kennis en ervaring is opgedaan in diverse 
sectoren, zoals industrie, telecommunicatie, gezondheidszorg, overheid en midden- en kleinbedrijf in 
een grote verscheidenheid aan functies en projecten. Eén daarvan is bovenstaand Q-Detachering.  
Daarnaast voert Qumran IT audits uit in het midden- en kleinbedrijf onder de naam Q-Advies. De 
bevindingen van Q-Advies worden door een onafhankelijk team beoordeeld en de aanbevelingen 
leiden veelal tot verbeteringen. Ook kent Qumran nog de dienst Q-Control, waaronder diverse 
activiteiten kunnen vallen, afhankelijk van de wensen van de klant. 


