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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev

Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!
Nedan kan du läsa om:
Affärsplan i Mellersta Östern
Vi välkomnar Roland Heimby
Julhälsning från VD

Kommuner i internationellt arbete
Jobba som konsult hos Senior Partners

Haugen System AB fick hjälp med Affärsplan i Mellersta Östern
Senior Partners blev i början av året kontaktade av Karl T.
Haugen och Gudrun Haugen,
ägarna till Haugen System AB i Malmö som var i behov av hjälp vid
upprättande av affärsplan för ett nätverk av entreprenörer i Mellersta
Östern. Nätverket är under uppbyggnad. Uppdraget som
genomfördes under våren innehåller en generell plan med
marknadsbeskrivning och utvecklingspotential med möjligheter till
anpassning efter lokala förhållanden samt en finansmodell för simulering av långsiktig lönsamhet och
finansieringsbehov.
Karl T. Haugen säger följande om Senior Partners insats i projektet:
"Samarbetet med Senior Partners har gett oss tillgång till en bred kompetens som vi har haft omedelbar nytta av i
utvecklingen av vårt nya affärskoncept på alla marknader i Mellersta Östern.
Vi behövde snabbt en professionell affärsplan så att våra potentiella partners enkelt
kunde förstå möjligheterna i vad HAUGEN System AB kan erbjuda. Vi kan med den
utarbetade modellen anpassa affärsplanen till enskilda länder och enskilda partners
specifika villkor. Den öppna samarbetsformen, de ekonomiska klara reglerna och den
snabba uppfattningen av vad vi önskade var basen för ett mycket lyckat projekt med
Senior Partners."
Kontakta Göran Jönsson!

Svenska kommuner i internationellt arbete
Kommunerna deltar i allt högre grad i olika former av internationellt arbete. En sätt att arbeta
internationellt är Kommunalt Partnerskap. Detta är en Sidafinansierad
samarbetsform som ger Sveriges kommuner en möjlighet att bidra till utveckling av
väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer
och i Sverige. Utan extra kostnader för kommunen ger detta politiker och
tjänstemän en unik möjlighet till utveckling och stimulans genom att delta i det
internationella arbetet.
Kontakta vår konsult Ingmar Tykesson som har erfarenhet av att starta och driva
projekt inom ramen för kommunalt partnerskap. Vi kan ge information om vad ett
projekt kan innebära och ge råd vid utformning av projekt ansökan m.m. Sedan är
det kommunen själv som skall driva projektet. Läs mer!

Roland Heimby välkomnas som ny medarbetare hos Senior Partners
Roland är utbildad marknadsekonom (IHM) med mångårig erfarenhet som HR
Manager och medlem i företagsledningar i större företag/koncerner inom verkstads-,
läkemedel-, livsmedel-, förpacknings- och mediaindustrin.
Roland anser det viktigt att skapa, säkerställa och utveckla processer som stödjer
företagets affärsverksamhet samt att upprätta tydliga mål, mätetal och
handlingsplaner. Han tar även gärna coachinguppdrag.
Läs mer!

Bli konsult i Senior Partners

Vi behöver fylla på med nya konsulter till Senior Partners. Hör gärna av er till oss om ni är
intresserade.
Kontakta Ulf Argus eller vår kandidatbank! Eller någon annan av våra konsulter!

Till våra nuvarande och nya kunder
Jag vill gärna som VD och representant för konsulterna inom Senior Partners önska er
alla En God Jul och Ett Gott Nytt År!
Under året som gått har vi fått några nya medlemmar, vilket ger hela Senior Partners tillgång till nya
nätverk och kontakter. Det tycker vi är positivt. Emellertid har också en del konsulter med ålderns
rätt och av andra personliga skäl avslutat sina uppdrag hos oss. Vi välkomnar därför nya
intresserade personer som känner att en konsultverksamhet i Senior Partners organisation skulle
vara spännande.
Vi har under året arbetat med flera intressanta uppdrag och erbjuder oss att hjälpa till med analys
och utveckling av era företag, organisationer inom privat och offentlig verksamhet.
Läs gärna mer om aktuella händelser och erbjudanden inom Senior Partners på vår hemsida.
Vi kommer gärna till din arbetsplats och presenterar våra möjligheter att hjälpa till med olika typer
av t.ex. utvecklings- och förändringsarbete. Välkommen att ta kontakt.
Ännu en gång kommer här en julhälsning till alla kunder och förhoppningsvis blivande kunder från alla oss konsulter
inom Senior Partners.

Eri Thorén, VD

God Jul och Gott Nytt År!

Varför detta brev?
Du har fått detta brev eftersom du utnyttjat våra tjänster tidigare, varit intresserad av oss eller haft
kontakt med någon av våra medarbetare.
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