Den 9. september 2013

Pressemeddelelse:
For tredje år i træk vinder ProData Consult prisen som Danmarks bedste ITkonsulenthus
Det er tredje år i træk og femte gang indenfor de seneste 9 år, at Computerworld kårer ProData Consult til
Danmarks bedste IT-konsulenthus.
ProData Consult er Danmarks bedste IT-konsulenthus. Det viser Computerworld Top 100 analyse, der hvert
år vurderer Danmarks IT-firmaer ud fra en række udvalgte regnskabsnøgletal, hvor selskabernes helbred og
vækst beregnes.
ProData Consult har eksisteret siden 1994. Med hovedsæde i Hvidovre og afdeling i Århus, har
virksomheden desuden afdelinger i Norge, Sverige, Polen og Holland.
ProData Consult kom sidste år ud med et overskud efter skat på 13,7 millioner kroner af en omsætning på
292,5 millioner kroner.
Selskabets omsætning er steget med 5,2 procent, mens overskudsgraden er 6,4 procent og
afkastningsgraden 27,1 procent.
ProData Consult bygger på en model om at have få fastansatte og et netværk af flere tusinde ekspert
freelancekonsulenter, hvilket øger fleksibiliteten og navigationsmulighederne.

”Vores skalérbare model gør os til en oplagt samarbejdspartner for vores kunder, der netop ønsker
skalérbare omkostninger i en tid med økonomisk usikkerhed,” udtaler CEO Søren Rode. ”Vores processer
gør, at vi kan skalere hurtigt op uden at gå på kompromis med kvaliteten.”
Kernen af ProData Consults forretning er et netværk af ekspert IT-konsulenter, bestående af omkring 4.000
tilknyttede Skandinaviske freelance-konsulenter og 10.000 europæiske konsulenter med minimum 5 års
erhvervserfaringer inden for deres specifikke spidskompetence. De mange konsulenter dækker over en
bred vifte af IT-kompetencer og profiler, hvilket gør det muligt for ProData Consult at efterkomme
forespørgsler fra kunder på specifikke IT-kompetencer med hurtig responstid – oftest indenfor 24 timer.
”Der har i den senere tid været en del skriveri og snak omkring manglen på IT-folk, men det må
skyldes uvidenhed omkring, hvordan dygtige IT-folk ønsker at arbejde,” siger bestyrelsesformand Jens
Kyhnæb, ” Budskabet er. at disse IT-folk findes, og at der ikke mangler dygtige IT-folk i Danmark. De skal
blot findes hos konsulenthusene.”
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