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Sourcing Network går ihop med ProData Consult
Sourcing Network har på kort tid blivit den svenska techbranschens snabbast växande
kompetensförsörjare. För att bättre kunna möta den ökade efterfrågan på techkonsulter meddelar
företaget idag att man går ihop med danska ProData Consult. Sourcing Network kommer att
fortsätta drivas fristående av sina grundare, precis som tidigare. Skillnaden blir ett större
erbjudande med kostnadseffektiv techkompetens via nearshoring i kombination med ett
nyskapande Vendor Management System (VMS) som släpps inom kort.
En av techbranschens största utmaningar är bristen på teknisk kompetens. Sourcing Networks
erbjudande är skräddarsytt för att jämlikt och transparent matcha såväl techbolags som fristående
konsulters behov. På fyra år har bolaget gått från noll till över 300 MSEK i omsättning och är just nu
snabbast växande i branschen. Bolaget har dragit till sig intresse från många aktörer, men de
tydligaste synergieffekterna sågs i kombination med danska ProData Consult som är mitt inne i en
storsatsning på techbranschen:
–

Vad som började som diskussioner om samarbete slutade med att vi blir ett och samma
bolag. Våra gemensamma ambitioner för framtiden är stora och jag ser väldigt mycket
fram emot att få genomföra vår plan för framtidens kompetensförsörjning, säger Alex
Kouchmeshki, vd för Sourcing Network.

ProData Consult köper samtliga aktier i Sourcing Network samtidigt som Sourcing Networks grundare
Sara Hildebrand och Alex Kouchmeshki blir delägare i ProData Consult.
–

Sourcing Network har gjort en imponerande resa byggd på långsiktiga relationer,
transparens och fingertoppskänsla när det gäller kompetensmatchning. Men den viktigaste
komponenten i samgåendet är möjligheten att dagligen få utbyta erfarenheter med
grundarna. Jag är säker på att vår kombinerade kompetens kommer bidra till ett
substantiellt värdeskapande för hela ProData Consult-gruppen, säger Søren Rode,
administrativ direktör för ProData Consult.

Bolaget kommer att fortsätta drivas fristående, på nästan samma sätt som tidigare, med tre
grundläggande skillnader:
1. Ett nyutvecklat VMS-system
ProData Consult har lagt ned ansenliga resurser i ambitionen att ta fram marknadens mest
användarvänliga Vendor Management System. Det innebär att techbolag som har externa konsulter
får en överskådlig bild av alla kontrakt, samtidigt som administrationen hålls till ett minimum. Det nya
systemet kommer att komma alla Sourcing Networks kunder tillgodo från dess lansering, vilket är
beräknat att ske inom sex månader.
2. Nearshoring as a service
Kvalificerad teknisk kompetens är en bristvara, vilket driver upp priserna. Vissa projekt kräver att ha
alla medlemmar i samma fysiska miljö. För de projekt som inte gör det har ProData Consult skapat ett
koncept för ”nearshoring as a service”. Genom egna kontor och personal i Polen kan nu även Sourcing
Network erbjuda högkvalificerade techkonsulter inom ett beprövat koncept.
3. Ökad långsiktighet
Techbranschen är snabbrörlig, vilket gör behovet av produktutveckling, kundanpassning och att ligga
steget före är större än i andra branscher. Samgåendet med ProData Consult ger förutsättningar för
att fortsätta attrahera de högt eftertraktade konsulter som den växande techbranschen behöver.

Om Sourcing Network
Sourcing Network är den snabbast växande kompetensförsörjaren till den svenska techbranschen med mer än 200 aktiva
konsulter. Sourcing Network har kontinuerligt genererat tillväxt baserat på långsiktiga kundrelationer, god service och
kvalitetssäkring i alla processer. Under 2019 beräknas Sourcing Network omsätta över 300 miljoner kronor. För mer
information, besök www.sourcingnetwork.se.
Om ProData Consult
ProData Consult är Danmarks ledande oberoende konsultförmedlare med fokus på IT- och managementkonsulter och har
mer än 1 300 aktiva konsulter. Bolaget har sitt huvudkontor i Köpenhamn och har dotterbolag i Aarhus, Aalborg, Norge,
Sverige, Polen, Tyskland och Nederländerna. Företaget grundades 1994 och ägs sedan 2018 av majoritetsägaren Polaris
Private Equity och av ledande befattningshavare och styrelseledamöter. För mer information, besök www.prodata.dk

