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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev
Välkommen till vårt tredje nyhetsbrev!
Det händer mycket inom Senior Partners!
Vi startar nya konsultområden och förnyar oss inom våra tidigare
verksamhetsområden. I detta nyhetsbrev beskriver vi närmare skolan som ett
nytt kompetensområde med några mycket kompetenta nyrekryterade
konsulter.
Därutöver kommer inom kort även tekniska förvaltningar inom offentliga
verksamheter att presenteras som ett nytt område. Med det kan Senior
Partners erbjuda konsulter med särskild kompetens från huvuddelen av
primärkommunernas ansvarsområden.
Vi informerar även om vår beredskap att rycka in som tillfälliga chefer och att
driva förändringsarbete. Eftersom många av våra medlemmar har
internationell erfarenhet bistår vi gärna inom det området också.
Som framgår av detta nyhesbrev har vi beredskap att möta de behov och förväntningar som nu finns
på insatser för snabb återhämtning inom näringslivet efter den finanskris som förhoppningsvis är på
väg mot sitt slut. Tveka inte att ta kontakt med oss för att förutsättningslöst diskutera behov av stöd i
olika frågor!
Olle Östman, VD
Hälsningar Olle

Chefsakuten
Ibland händer saker i organisationen som gör att det finns
ett akut behov av tillfällig chefskompetens. I sådana fall är
det viktigt att rätt kompetens finns tillgänglig och helst med
kort varsel för att kunna hålla hjulen rullande utan
besvärande och kostsamma avbrott.
Ibland finns lösningen tillgänglig internt men många gånger
kan det vara nödvändigt att få hjälp utifrån under en kortare
eller längre period till dess att rätt permanent lösning har
hittats.
I andra fall kan det vara så att befintlig organisation står
inför utmaningar som man vill ha belysta utifrån eller att man behöver ge stöd åt befintliga chefer i
deras befintliga eller förändrade roller.
Detta stöd kan vara i form av en konsultinsats för att genomlysa en verksamhet och komma med
förslag till t.ex. effektiviseringar i olika avseenden eller att stöd i form av coachning av eller mentor till
personalen är aktuellt.
Senior partners kan vara en effektiv hjälp i sådana lägen genom den erfarenhet och kompetens som
våra partners har från omfattande förändringar i de företag eller organisationer där de varit aktiva.
För vidare information besök också vår hemsida http://www.seniorpartners.se och kontakta
Ulf Argus eller Göran Jönsson!

Skolan nytt kompetensområde för Senior Partners
Skolan står under de närmaste åren inför omfattande förändringar, inte minst beroende på tillkomsten
av en ny skollag och nya läroplaner. Detta kommer att ställa krav på kommuner och skolor att
genomföra utvecklings- och förändringsarbeten. Senior Partners erbjuder en nyinrättad grupp som kan
fungera som konsulter, bollplank, inspiratörer, etc. i detta arbete.
För uppdrag inom skolsektorn finns nu tre konsulter med gedigen erfarenhet och kompetens. Sedan
tidigare har vi förre gymnasierektorn och skolchefen Hans Stjernfeldt som medarbetare.
Nu har vi också Marie Hersvall och Olle Holmberg som konsulter.
Marie Hersvall är lic. i pedagogik och leg psykolog. Hon har arbetat med forskning i pedagogik och
som skolpsykolog. Marie har därefter dels varit ansvarig för skolledarutbildning inom Malmö kommun,
dels arbetat med den statliga Rektorsutbildningen i Skåne, Halland och Blekinge och varit chef för
denna 2001-2005 i Malmö Högskolas regi.

Olle Holmberg har arbetat på olika nivåer och på olika platser i
utbildningssystemet: som svensklärare i grundskola, gymnasieskola och högskola,
forskare vid Litteraturvetenskapliga Institutionen i Lund, lärarutbildare,
fortbildningsledare, rektor för grundskola, politiskt sakkunnig i regeringskansliet
och i anslutning härtill haft olika statliga utredningsuppdrag.
Under tiden 1998 – 2007 var han chef för lärarutbildningen vi Malmö högskola.
Olle tilldelades 2008 Fridtjuv Berg-priset som är Lärarförbundets nationella
pedagogiska pris.
Se även vår hemsida!
Förändringsarbete – Den som inte alltid arbetar på att bli bättre blir sämre!
Senior Partners utgörs av synnerligen erfarna ledare med bakgrund i näringslivet och offentlig
verksamhet. Gemensamt är att alla i sitt yrkesverksamma liv som VD eller funktionschefer arbetat
med förbättringar och har insett vikten av ständig förändring som en nödvändig väg att bibehålla eller
förbättra konkurrenskraften i sina respektive organisationer. Detta innebär att förmågan finns att
snabbt identifiera kritiska områden och driva processer för att få nödvändiga förbättringar på plats.
Senior Partners erbjuder nu en snabbanalys som genomförs av två erfarna konsulter under två dagar i
er organisation för att upptäcka var förändringsbehovet finns och gör därefter en sammanfattande
utvärdering med uppskattning av förbättringspotentialer och förslag till åtgärder. Analysen kan
genomföras med kort varsel och till ett fördelaktigt pris.
Kontakta gärna någon av våra förändringsledare Krister Pettersson, Bo Collin eller Anders Bengtsson!
För vidare information besök också vår hemsida
Aktuellt behov: "Internationalisera"
Med EU har det blivit tydligt, att företag behöver växa sig större och starkare för att kunna
konkurrera. EU innebär också nya möjligheter på marknader och stöd men också krav och regler.
Ert företag vill kanske dra nytta av dessa möjligheter, men tror sig inte orka med, inte ha kompetens
och erfarenhet.
Hjälp på nära håll - hos Senior Partners
Kompetens och erfarenhet finns på nära håll - hos Senior Partners erfarna konsulter. Vi kompletterar
snabbt er organisation med kompetens och erfarenhet inom EU-kunnande, språk, offertarbete,
representation, att finna agenter och partners, analysera möjligheter mm.
Kontakta någon av våra internationellt erfarna konsulter för förutsättningslös diskussion:
Per Stenmark - EU, Baltikum mm, Krister Pettersson - latinska länder, Östeuropa,
Bo Collin eller Per Steholt! Besök vår hemsida!
Bli uppdaterad om Lettland
Läs vår medlem Per Stenmarcks blog om Lettland!
http://stenmarck.blogspot.com/
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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