
Klicka här om du inte kan se bilderna
 

»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev

Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!

Nedan kan du läsa om:
* Våra tidigare socialchefer är mycket eftertraktade
* Senior Partners kan nu erbjuda två kraftfulla hjälpmedel med
   tillhörande  tjänster:  PI, Predictive index och inköpassistent
* Vi välkomnar Uno Hansson till ao näringsliv
* Byte på ordförandeposten
* Jobba som konsult hos Senior Partners            

 
Fyra socialchefer uthyrda
Arbetet som socialchef i en svensk kommun är intressant, utmanade och spännande. Det är också
en utsatt position med stor budget, väldigt mycket personal och oftast en
engagerad politisk nämnd. Verksamheten är mycket komplex, resurserna
begränsade och olika uppfattningar om hur verksamheten skall bedrivas finns.
När chefer på viktiga positioner lämnar sina tjänster medför det ofta att det tar
lång tid att återbesätta dessa och det uppstår plötsligt brist på ledning. Eftersom
det finns många intressen och åsikter som kräver ledning kan vi erbjuda
övergångslösningar när ledare slutar.
Just nu är fyra av våra tidigare socialchefer engagerade som inhyrda chefer,
handledare och med utredningsuppdrag. Kontakta Karin Cederholm eller Eri Thorén!

Din nya smarta inköpsassistent

Genom ett samarbete kan Senior Partners nu erbjuda I-Deal DMA, en IT-service i internetmolnet som
hanterar beställningar och bekräftelser samt bevakar beställnings- och
leveranstidpunkter. Arbetssättet gör att leverantörers fokus på
leveranssituationen ökar vilket också kommer att påverka företagets egen
leveransprecision samtidigt som tid frigörs till annat operativt inköpsarbete. 
Läs mer eller kontakta Jarl Frithiof  för ytterligare information!

PI ®, Predictive Index, ett certifierat managementverktyg inom HR

PI hjälper företag och organisationer att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga
genom att fokusera på deras viktigaste resurs människorna/medarbetarna.
PI har funnits på den svenska marknaden i mer än 30 år. Av de kunder som varit
med längst kan nämnas, IKEA, Tetra Pak, SVT, Sandvik, Atlas Copco. Under senare
år har det även tillkommit ett antal kommuner som t.ex. Halmstad, Vara, Skara och
Värnamo. 
Läs mer  eller kontakta Göran Johansson!

Vi välkomnar Uno Hansson som ny medarbetare!

Vi välkomnar Uno Hansson som ny medarbetare! Uno är civilekonom från Lunds
Universitet och har mer än 30 års arbetslivserfarenhet från privat- och offentlig
verksamhet i olika funktioner, anställningar och konsultuppdrag. Han har bl.a.
varit regionchef för internationellt Management/HR konsultföretag, VD för privat
företag inom vård och omsorg, administrativ chef i entreprenadbolag,
affärsområdesekonom/Business Controller i offentligt bolag, HR specialist statlig
verksamhet och egenföretagare. Kontakta honom gärna!

 
Byte på ordförandeposten i Senior Partners
Efter några år som ordförande för Senior Partners lämnar nu Eri Thorén över till Jarl Frithiof. Vi önskar
Jarl välkommen i den nya rollen!
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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 Jarl Frithiof eller vår kandidatbank! Eller någon annan av våra konsulter!

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.

 

Senior Partners | Huvudkontor: Mäster Johansgatan 6 | 211 21  Malmö | Tel: 040-30 28 50 | Fax: 040-30 13 20

Klicka här om du vill avanmäla dig eller ändra e-postadress
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