
IT-OUTSOURCING TIL CAIRO
– EN VERDEN AF MULIGHEDER
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CrossWorkers er en dansk virksomhed i Cairo, som hyrer veluddannede og engagerede egyptiske it-udviklere, it-projek t    -
ledere og it-folk i øvrigt til europæiske virksomheder. Ud af Cairos kæmpestore talentmasse af it-folk rekrutterer vi de 
bedst egnede kandidater til vores kunder og sørger for, at jeres egyptiske it-medarbejdere trives fagligt og personligt  
på vores kontor i Cairo. 

Trygt, nemt og billigt
Vi leder vores kontor i Cairo efter danske principper med en direkte, positiv tone og arbejder i samme tidszone som jer. 
Herudover tager det kun fire timer at flyve til Cairo fra København, og der er fire direkte ugentlige afgange. Sidst men 
ikke mindst følger vores samarbejde med jer den danske lovgivning og afregnes i dansk valuta. Dette danner til sammen 
basis for et trygt og nemt samarbejde – og så koster det kun en tredjedel af prisen i forhold til at ansætte danske 
it-udviklere.

MARTIN LYNGSØ REA FRA MJØLNER:

”Cairo er ganske enkelt billigere end Østeuropa, og det fremtidige løn-
niveau er også mere holdbart der.”

IT-OUTSOURCING TIL CAIRO  
MED DANSK TRYGHED 

”For os handler det om at få jeres it-outsourcing til at lykkes til jeres 
absolutte tilfredshed, og det er drivkraften bag alt, hvad vi gør.” 
FOUAD SHELBAYA,  
PARTNER OG LEDER AF CROSSWORKERS’ CAIRO-KONTOR
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”Europæere er  
generelt meget 
nemme at tale med, 
og jeg værdsætter 
højt, at vores kunder 
er så afslappede og 
direkte i deres  
kommunikation”.
OMNYA,  
RECRUITMENT MANAGER   
I CROSSWORKERS

Vi lægger stor vægt på gennemskuelighed og direkte kommunikation i vores samarbejde. Derfor arbejder vores euro-
pæiske kunder altid direkte sammen med deres egne lokale, dedikerede it-medarbejdere uden dyre eller besværlige 
mellemled. I betaler et fast månedligt fee til os, som dækker løn og personaleomkostninger for jeres it-folk i Cairo. 
Vores rekrutteringsarbejde og løbende udvikling og motivation af jeres medarbejdere er uden beregning. 

Strømlinet rekrutteringsproces
Vi har en struktureret, velfungerende rekrutteringsproces og et godt ry i markedet, der til sammen sikrer jer, at vi kan 
håndplukke en række fagligt dygtige kandidater, der matcher jeres ønsker. Når I har valgt, hvem I vil ansætte, er det jer 
selv, der styrer, hvilke opgaver jeres egyptiske it-udviklere skal løse, og I varetager selv kommunikationen med dem på 
lige fod med jeres danske it-folk. Vi klarer alt andet.

ENKELT, VELFUNGERENDE  
OUTSOURCING-KONCEPT 

EGIL RAUSNER FRA AIR SUPPORT:

”Det er en del af CrossWorkers virksomhedskultur, at de engagerer sig 
så stærkt, at de bliver meget mere end blot en outsourcing-partner.”
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”I kan altid regne med, at vi lytter, er nemme at tale med og 
ivrige efter at hjælpe med at finde en løsning, der virker for jer.” 
HANS HENRIK GROTH,  
CEO OG GRUNDLÆGGER  
AF CROSSWORKERS

Vi har en solid ballast inden for HR, både hvad angår rekruttering og personalepleje, og mange års erfaring med 
it-outsourcing til destinationer som fx Pakistan, Østeuropa og ikke mindst Cairo. Samtidig kender vi de udfordringer, 
som europæiske virksomheder står over for, når de kæmper for at få deres it-udvikling til at fungere. Hvis I er  
interesserede, rådgiver vi gerne om, hvordan I får det bedste ud af jeres offshore-team og hjælper jer med at beregne 
præcis, hvor meget I kan spare.

Tag med på inspirationstur til Cairo
Vi arrangerer med jævne mellemrum en tredages tur til Cairo, hvor I kan få mulighed for at opleve, hvordan I kan få 
jeres eget dedikerede lokale udviklingsteam. I kan møde vores organisation, se nærmere på vores set-up og tale med 
nogle af vores it-udviklere, som arbejder for vores andre danske kunder. Alt i alt en rigtig god mulighed for at se 
nærmere på, om it-outsourcing til os i Cairo er noget for jer.

SKAL VI DRØFTE  
JERES IT-OUTSOURCING? 

ROLF MANDRUP FRA AD DANMARK:

”Cairo er måske ikke det outsourcing-sted, man først tænker på – endnu –  
men det er jo i virkeligheden oplagt, hvis man lægger sine fordomme på hylden.”
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Hans Henrik Groth
Hans Henrik er CrossWorkers’ CEO og grundlægger. 

Han står i spidsen for forretningen og leder  
hovedkontoret i København. Herudover er han tæt 

involveret i CrossWorkers’ mange kunder  
og medarbejdere.

CROSSWORKERS’ DANSK-EGYPTISKE LEDELSE

Fouad Shelbaya
Fouad er partner i CrossWorkers og CEO  

for vores produktionskontor i Cairo.  
Han er oprindeligt egypter, men har boet i Danmark 

i en årrække, taler begge sprog perfekt og forstår 
begge mentaliteter til fulde. 

Osama Hussein
Osama er teknisk direktør for CrossWorkers  

i Egypten og leder af vores kunders egyptiske  
it-medarbejdere. Han er tillige ansvarlig for,  
at alle trives, forstår den europæiske kultur  

og får det faglige modspil,  
de har behov for.

HOVEDKONTOR

Danmark
Fruebjergvej 3
2100 København
Tlf. (+45) 70 27 20 40

Danmark
Sjælland
Fruebjergvej 3
2100 København
Tlf. (+45) 70 27 20 40

Danmark
Jylland/Fyn
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf. (+45) 70 27 20 40

Sverige
Hammarby Kajgata 12
120 30 Stockholm
Sverige
Tlf. (+45) 53 26 27 80

Norge
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Danmark
Tlf. (+45) 70 27 20 40

Finland
Suvilahdenkatu 10B
00500 Helsinki
Finland
Tlf. (+358) 50 5055 239

Schweiz
Biberhaldenweg 12
8708 Männedorf
Schweiz
Tlf. (+41) 76 313 1892

PRODUKTIONSKONTOR

Egypten
Villa 212 El-Narges Villas Area 4
5th Settlement, New Cairo
Tlf. (+20) 22 64 11 720

SALGSKONTORER


