
 

Skal I ansætte eller outsource? 

Det kan være svært at gennemskue, om I skal leje en ekstern konsulent for en periode eller ansætte en                   
ny medarbejder, og den bedste løsning kan faktisk variere efter virksomhedens type og behov. Vi har                
lavet en guide med grundige overvejelser, så I kan tage det valg, der passer bedst til jeres virksomhed. 
 

 

Step 1: Kend jeres økonomi 

Outsourcing og eksterne konsulenter bliver ofte forbundet med en høj timesats, som overgår             
timelønnen for en fast medarbejder... men det er vigtigt at inddrage alle omkostningerne i              
sammenligningen. En væsentlig forskel er nemlig, at der ved faste medarbejdere også skal             
tages højde for udgifter som pension, sygdom, ferie, forsikringer, barsel, personalegoder,           
kurser, møder osv. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Step 2: Kortlæg jeres kompetencer 

Varierer indholdet af jeres projekter? En fast medarbejder med de rette kompetencer kan være              
til gavn, hvis jeres projekter typisk vedrører de samme kompetenceområder. Omvendt kan det             
være en fordel at leje en ingeniør, hvis I oplever stor varians. Her får I nemlig mulighed for at                   
vælge præcis de kompetencer, I har behov for til det enkelte projekt - for en kortere eller                 
længere periode. Eksterne konsulenter har desuden den fordel, at de ofte har hele holdet og               
deres netværk bag sig. 
  
Step 3: Overvej behovet for arbejdskraft 

Varierer jeres arbejdsmængde, og oplever I et skiftende behov for arbejdskraft? Når I lejer en               
ingeniør, har I friheden til at vinke farvel straks efter opgaven er løst. Derfor bør I klart overveje                  
en ekstern konsulent, hvis I er usikre på mængden af kommende arbejdsopgaver. 
  
Step 4: Vær opmærksom på tiden 

Det kan være en tidskrævende proces at rekruttere den helt rigtige ingeniør - særligt med den                
store efterspørgsel, der eksisterer i dag. Har I tiden til at finde den rette medarbejder, kan det                 
formentlig betale sig at investere i rekrutteringen. Skal I tværtimod bruge en ingeniør HER og               
NU, kan I med fordel leje en ingeniør konsulent. 
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