Klicka här om du inte kan se bilderna

»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev
Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!
Inför sommaren och stundande semester vill vi påminna om några av våra tjänster.
Förbered höstens inköpsarbete med vår inköpsassistent.
Vi avser att till hösten fortsätta med våra frukostseminarier och vi kan också erbjuda
företagsinterna utbildningar i etik och ledarskap. Om allt detta kan du läsa nedan. Läs
även om vårt samarbete med uppstart Landskrona.
Med önskan om en skön sommar!
Jarl Frithiof
Ordförande

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!

Nyhetsmorgon: Höstens frukostseminarier hos Senior Partners
Välkomna till Senior Partners nyhetsmorgon där ni får en kort information om oss och några av våra
intressanta tjänster och produkter. Dessutom ges tillfälle att lyssna på en aktuell föreläsare och
möjlighet att träffa kollegor från andra branscher. Våra erfarna konsulter finns också på plats.
September
Kostnadseffektivisera dina inköp
Oktober
Företagets 2-dagarsanalys om hur ditt företags verksamhet kan effektiviseras
Anmäl ert intresse redan nu till info@seniorpartners.se så återkommer vi med aktuell tidpunkt.

Etik och ledarskap
Etik- och ledarskapsfrågor är alltid viktiga. Senior Partners erbjuder vår kompetens inom området.
Vi kan även anordna interna seminarier som försöker reda ut begreppen.
Det är inte bara i våra stora företag, riksdag och regering som man verkar ha tappat
en viktig hörnsten i sitt arbete nämligen trovärdigheten gentemot personal, kunder
och allmänhet.
Läs mer och kontakta vår konsult Lennart Pettersson!

Senior Partners tar ännu ett steg i sin utveckling och etablerar
samarbete med Uppstart Landskrona
Uppstart Landskrona är en stiftelse med ett tydligt syfte att fler
människor ska ges möjlighet att komma ut i arbetslivet och därmed kunna klara sin egen försörjning.
Läs mer!

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!
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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