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Mutus Adetus is een jonge, dynamische en
commercieel gedreven organisatie die zich
bezig houdt met het tijdelijk en semipermanent invullen van commerciële
functies in het bedrijfsleven.
Mutus Adetus heeft zich gespecialiseerd in
de tijdelijke invulling van Key Account
Management, Field Sales Management
en/of Sales Management posities in de Fast
Moving Consumer Goods (food/non-food),
Business to Business en de MKB markt.
Binnen Mutus Adetus is zeer ruime ervaring aanwezig binnen verschillende Sales
disciplines.
Deze ervaring is opgedaan in verschillende
functies bij Multinationals zoals BarillaWasa, Novartis, Hill’s Pet Nutrition (100%
dochter van Colgate-Palmolive) en Bic.
Heeft u specifieke kennis nodig, wilt u een
project starten of een Sales positie tijdelijk
dan wel semi-permanent invullen, dan vindt
u snel een passende invulling via Mutus
Adetus.
Mutus Adetus stelt zeer hoge eisen aan
haar medewerkers en aan de invulling
van de verschillende projecten bij onze
opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn
uitermate gekwalificeerd om leiding te
geven, snel te kunnen analyseren van zowel
de organisatie als de markt en het daadwerkelijk doorvoeren van verandering.
Medewerkers van Mutus Adetus hebben de
gedrevenheid en doorzettingsvermogen
om de verkregen opdrachten op een zeer
professionele manier in te vullen.
Werknemers van Mutus Adetus beschikken

over de talenten van een manager ten
aanzien van het leidinggeven, de talenten
van een organisatie adviseur voor het
analyseren van de situatie in een organisatie en de talenten van een projectmanager
om een verandering te bewerkstelligen.
Mutus Adetus is gespecialiseerd om bedrijven te doen laten inspelen op de snelle
ontwikkelingen in hun markt. Capaciteiten
en vaardigheden die noodzakelijk zijn om van
tijd tot tijd een flinke impuls en nieuwe
energie aan een commerciële organisatie
te geven.
De mogelijkheden en voordelen die Mutus
Adetus u kan bieden:
Mogelijkheden:
• Contractueel vastgestelde samenwerkingstermijn met bijbehorende Algemene
Voorwaarden
• Minimum uur afname al vanaf 28 uur op
weekbasis (tot een maximum van 45 uur
per week per opdracht)
• Minimale samenwerkingstermijn al vanaf
6 maanden (mogelijkheid om termijn
twee-maandelijks te verlengen)
• Een vast uurtarief (excl. BTW en reiskostenvergoeding)
• Facturatie op basis van effectief
gemaakte uren
Voordelen:
• Geen verdere premie afdracht (middels
VAR verklaring)
• Geen langlopende arbeidscontracten
• Geen ontslagprocedures
• Geen vaste kosten zoals salaris, bonus,
vakantiegeld, onkostenvergoeding, gsm,
auto van de zaak etc.

Geschiedenis
Bij Mutus Adetus zijn we trots op onze
bedrijfsnaam!
En we denken dat we daar een zeer goede
reden voor hebben.
Mutus Adetus was een Romeinse burger
die tijdelijk in opdracht van het lokale
Romeinse gezag handel dreef met de
Friezen in Noord-Nederland.
Misschien was hij wel een van de eerste
“Interim Managers” die we in onze
geschiedschrijving tegenkomen.
Een zorgvuldig gekozen naam die hoort
bij een bedrijf met sterke wortels in de
economische sector. Een naam die aansluit
bij de kern van “ons” bestaan; zaken doen
en handel drijven.
Bij Mutus Adetus respecteren we de
achtergrond en filosofie van onze opdrachtgevers en willen we tegelijkertijd een brug
slaan naar toekomstige kansen en mogelijkheden die de huidige markt onze
opdrachtgevers biedt.

Wilt u in een persoonlijk onderhoud de
mogelijkheden en voordelen bespreken die
Mutus Adetus u kan bieden?
Neem dan voor een geheel vrijblijvend
gesprek contact op met Mutus Adetus
onder nummer 06-44586280 of E-mail uw
verzoek naar info@mutusadetus.nl.
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Mutus Adetus is een jonge, dynamische en
commercieel gedreven organisatie die zich
bezig houdt met het tijdelijk en semipermanent invullen van commerciële
functies in het bedrijfsleven.
Mutus Adetus heeft zich gespecialiseerd in
de tijdelijke invulling van Key Account
Management, Field Sales Management
en/of Sales Management posities in de Fast
Moving Consumer Goods (food/non-food),
Business to Business en de MKB markt.
Binnen Mutus Adetus is ruim 12 jaar
ervaring aanwezig binnen verschillende
Sales disciplines.
Deze ervaring is opgedaan in verschillende
functies bij Multinationals zoals BarillaWasa, Novartis, Hill’s Pet Nutrition (100%
dochter van Colgate-Palmolive) en Bic.
Heeft u specifieke kennis nodig, wilt u een
project starten of een Sales positie tijdelijk
dan wel semi-permanent invullen, dan vindt
u snel een passende invulling via Mutus
Adetus.
Mutus Adetus stelt zeer hoge eisen aan
haar medewerkers en aan de invulling
van de verschillende projecten bij onze
opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn
uitermate gekwalificeerd om leiding te
geven, snel te kunnen analyseren van zowel
de organisatie als de markt en het daadwerkelijk doorvoeren van verandering.
Medewerkers van Mutus Adetus hebben de
gedrevenheid en doorzettingsvermogen
om de verkregen opdrachten op een zeer
professionele manier in te vullen.
Werknemers van Mutus Adetus beschikken

over de talenten van een manager ten
aanzien van het leidinggeven, de talenten
van een organisatie adviseur voor het
analyseren van de situatie in een organisatie en de talenten van een projectmanager
om een verandering te bewerkstelligen.
Mutus Adetus is gespecialiseerd om bedrijven te doen laten inspelen op de snelle
ontwikkelingen in hun markt. Capaciteiten
en vaardigheden die noodzakelijk zijn om van
tijd tot tijd een flinke impuls en nieuwe
energie aan een commerciële organisatie
te geven.
De mogelijkheden en voordelen die Mutus
Adetus u kan bieden:
Mogelijkheden:
• Contractueel vastgestelde samenwerkingstermijn met bijbehorende Algemene
Voorwaarden
• Minimum uur afname al vanaf 28 uur op
weekbasis (tot een maximum van 45 uur
per week per opdracht)
• Minimale samenwerkingstermijn al vanaf
6 maanden (mogelijkheid om termijn
twee-maandelijks te verlengen)
• Een vast uurtarief (excl. BTW en reiskostenvergoeding)
• Facturatie op basis van effectief
gemaakte uren
Voordelen:
• Geen verdere premie afdracht (middels
VAR verklaring)
• Geen langlopende arbeidscontracten
• Geen ontslagprocedures
• Geen vaste kosten zoals salaris, bonus,
vakantiegeld, onkostenvergoeding, gsm,
auto van de zaak etc.

Geschiedenis
Bij Mutus Adetus zijn we trots op onze
bedrijfsnaam!
En we denken dat we daar een zeer goede
reden voor hebben.
Mutus Adetus was een Romeinse burger
die tijdelijk in opdracht van het lokale
Romeinse gezag handel dreef met de
Friezen in Noord-Nederland.
Misschien was hij wel een van de eerste
“Interim Managers” die we in onze
geschiedschrijving tegenkomen.
Een zorgvuldig gekozen naam die hoort
bij een bedrijf met sterke wortels in de
economische sector. Een naam die aansluit
bij de kern van “ons” bestaan; zaken doen
en handel drijven.
Bij Mutus Adetus respecteren we de
achtergrond en filosofie van onze opdrachtgevers en willen we tegelijkertijd een brug
slaan naar toekomstige kansen en mogelijkheden die de huidige markt onze
opdrachtgevers biedt.

Wilt u in een persoonlijk onderhoud de
mogelijkheden en voordelen bespreken die
Mutus Adetus u kan bieden?
Neem dan voor een geheel vrijblijvend
gesprek contact op met Mutus Adetus
onder nummer 06-44586280 of E-mail uw
verzoek naar info@mutusadetus.nl.
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