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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev

Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!

Nedan kan du läsa om:
* Snabb och bra hjälp med rekrytering-- Österlenmejeriet tar hjälp av Senior Partners
* Ett händelserikt 2012 är till ända
* Jobba som konsult hos Senior Partners            

Österlenmejeriet tar hjälp av Senior Partners

Vi var i starkt behov av en tillfällig teknisk chef i väntan på tillsättningen av en mer permanent
lösning, säger Patrik Henriksson, Personalchef på Österlenmejeriet i Lunnarp. Det tog inte många
dagar förrän jag fick ett CV med kommentarer från SP. Efter möte, även
tillsammans med platschef och medarbetare, kunde vi bestämma oss.
Kandidaten var civilingenjör med relevant arbetslivserfarenhet och kunde börja
på studs. 
SP har också hjälpt oss i rekryteringen av en Laboratoriechef, vilket också
handlades på ett snabbt och effektivt sätt, säger Patrik. Även det fungerar
jättebra. 
Läs mer eller kontakta Ulf Argus!
　
Ett händelserikt 2012 är till ända

Förändringar, nerdragningar och varsel har kommit slag i slag på vår hemmamarknad såväl som i vår
omvärld. Dessvärre kommer det ta tid innan vi ser fullt kapacitetsutnyttjande i industrin igen och vissa
förändringar är dessutom av strukturell karaktär och således här för gott.
Inom andra organisationer har neddragningarna gjort att organisationen arbetar med samma
belastning men med mindre eller färre resurser.
Interimsmarknaden har utvecklats genom att fler företag upptäcker fördelarna med servicen samtidigt
som fler personer och företag etablerar sig på denna marknad. Jämfört med vissa andra länder ligger
vi fortfarande på en blygsam nivå vad beträffar Interimstjänster. Interimschefer bidrar ofta mycket
positivt till den miljö de kommer till med berikande och gedigen erfarenhet samt vitaliserande
erfarenheter.

Det är i svåra tider som de bästa konsultbolagen kommer till störst nytta för sina
klienter. De duktiga ledarna ser offensivt på situationen och arbetar aktivt för att
positionera sig så man är i ett bättre läge när det vänder, alternativt för att aktivt
anpassa sig till den rådande situationen.
Nästa år kommer inledningsvis starta i uppförsbacke för många organisationer och
vi hjälper gärna till med en snabb analys och rekommendationer baserat på vår
omfattande kompetens och erfarenhet.
Vi på Senior Partners önskar våra kunder en riktigt skön och avkopplande Jul och
Nyårshelg och ser fram emot att framgångsrikt samarbete nästa år.

Jarl Frithiof, VD

Bli konsult i Senior Partners

På grund av ökad uppdragsmängd eller att några av våra konsulter har slutat eller gått vidare till
andra uppgifter behöver vi förstärka inom olika kompetenser. Hör gärna av er till oss om ni är
intresserade.
Kontakta Jarl Frithiof eller vår kandidatbank! Eller någon annan av våra konsulter!

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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