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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev

Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!

Nedan kan du läsa om:
Sommarhälsning                                                 Rekrytering Boliden Bergsöe
Weibull Trädgård                                                 Motala konkurrensutsätter
Samlad ingenjörskompetens                            Ny Partner
Vill du ha ett nytt uppdrag?                              Nytt om Lettland

Sommarhälsning till våra läsare

Jag vill tillsammans　med alla konsulter inom Senior Partners önska kontaktpersoner i företag, kommuner och region en
skön och vilsam sommar. Samtidigt vill jag informera om att Senior Partners nu blivit än mer
slagkraftiga i och med att vi blivit fler konsulter.
Vi har därmed ökat både mängden kunskap, erfarenhet och nätverk och är beredda att ta oss an
uppdrag av många olika slag nu när vår samlade kompetens har ökat både i bredd och djup. 

Offentliggruppen täcker nu upp hela det kommunala fältet och kan bistå en stor del av landstingens
organisation. De senaste tillskotten till gruppen är konsulter med stor erfarenhet av skola, utbildning
och teknik.

Näringslivsgruppens konsulter har väsentlig kunskap och erfarenhet av generell företagsledning,
nödvändigt förändringsarbete och internationella uppdrag och är beredda att bidra med sina råd bl. a.
vad beträffar företagsledning/utveckling och utvecklingsarbete i andra länder. Lettland är bl.a. ett
land där vi har specialistkonsult.　

　 
Chefsrekryteringen och chef att hyra använder sin specialistdatabank och samtliga konsulters nätverk för att verkligen
hitta rätt person till rätt tjänst. 

Du som läser vårt nyhetsbrev och är intresserad av att diskutera ett eventuellt uppdrag är välkommen att ta kontakt per
mail eller telefon antingen till kontoret eller direkt till en konsult. Våra adresser och telefonnummer finns på hemsidan.
Jag önskar en skön sommar!
Eri Thorén/ VD                                               Besök också vår hemsida http://www.seniorpartners.se 

Lyckat rekryteringsuppdrag på Boliden Bergsöe

Eva Gödke på Boliden Bergsöe AB uttrycker stor tillfredsställelse med Senior Partners agerande i ett
rekryteringsuppdrag. Hon är mycket nöjd med både snabbheten i leveransen och kvalitén på kandidaterna. 
Läs mer!

Weibull Trädgård AB-ett fall för Senior Partners!

Senior Partners Sören Rudmer anlitades för en tid sedan som interims VD för Weibull Trädgård. Det stod ganska omgående
klart att företaget inte passade in i den dåvarande ägarstrukturen och beslut togs att avyttra verksamheten. Sören och
ledningsgruppen för Weibull Trädgård deltog aktivt i försäljningsprocessen. 
Läs mer!

Motala kommun utreder konkurrensutsättning—Senior Partners fick
uppdraget                                                                                                                                                            

Senior Partners fick uppdraget i konkurrens med ett flertal andra konsulter. I uppdraget ingår att göra en analys
av Produktionsenhetens verksamheter. Uppdraget ska mynna ut i ett förslag om vilka områden som kan vara
lämpliga att konkurrensutsätta. I uppdraget ingår att bedöma marknaden, bedöma lönsamheten i att
konkurrensutsätta, ge förslag till genomförande samt redovisa konsekvenser för den egna personalen.
Uppdraget redovisas under oktober månad.  Läs mer!
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Offentliggruppen förstärker 
 
Karin Cederholm presenterar sig:
"Jag är bosatt i Trelleborg sedan 10 år tillbaka. I Trelleborg och inom den kommunala verksamheten har
jag haft min arbetsplats sedan 1984. Dessförinnan var det Malmö och Kristianstads kommuner och några
år inom statlig verksamhet.
När jag den siste juni 2009 efter 25 år i Trelleborgs kommun slutade min anställning, hade jag jobbat som
socialchef i 9 år och med personal – och arbetsmarknadsfrågor i 16 år varav 11 som personalchef.
Efter att under hösten 2009 vikarierat som socialchef i Svedala kommun, blev jag klar över att jag gärna
vill ha fortsatt kontakt med yrkeslivet några år till. Särskilt intresserad är jag av frågor som rör ledning
och styrning av offentlig verksamhet och rollfördelning politiker- tjänstemän. Äldreomsorgen är ett
gigantiskt utvecklingsområde som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Mitt medlemskap i Senior Partners
ser jag som en viktig plattform för erfarenhetsutbyte och egen utveckling."

Samlad ingenjörskompetens hos Senior Partners

Teknisk erfarenhet, överblick, bredd, representativitet och lugn trygghet kan någon gång saknas i en
organisation. Kanske särskilt i ett ungt, snabbväxande företag. För att råda bot på detta har Senior
Partners seniora ingenjörer tagit fram ett erbjudande. 
Läs mer!

Intresserad av nya uppdrag?

Vi har förenklat för dig att registrera dig i vår kandidatbank dvs att söka lediga tjänster eller att anmäla ditt intresse för
framtida lediga tjänster och/eller Chef-att hyra uppdrag.   Följ länken!

Senaste nytt 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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