
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:
Dagens rekryteringsmöjlighet                         Kommunal teknik
Anmäl dig till nya uppdrag                                Utvärdering
Nya partners                                                        Ordförandeskifte
Nytt om Lettland

Missa inte dagens rekryteringsmöjlighet! 

Många tecken tyder på att konjunkturen har vänt och att framtidstron långsamt återvänder till näringslivet.
Nu finns ett gyllene tillfälle att stärka organisationen med kvalificerade medarbetare. Utbudet av erfarna och
skickliga ledare och specialister är för närvande mycket stort till följd av
omstruktureringar och rationaliseringar i lågkonjunkturens spår. Något
som märks i tillströmningen till Senior Partners kandidatbank.
Kontakta oss gärna för en förutsättningslös men framtidsinriktad
diskussion. 
Du vet väl att Senior Partners skiljer sig från rekryteringsbranschen i
övrigt genom att vi börjar ta betalt vid leverans av kandidater och inte vid
rekryteringsuppdragets start.
Kontakta Ulf Argus  eller Lars Reveman!
Besök också vår hemsida http://www.seniorpartners.se 

Kommunal teknik är ett nytt kompetensområde för Senior Partners

Senior Partners erbjuder en nyinrättad grupp som kan fungera som konsulter, bollplank, inspiratörer, etc.
inom området kommunal teknik.
För uppdrag inom den kommunaltekniska sektorn finns nu tre konsulter med gedigen erfarenhet och
kompetens. Läs mer!

Kontakta Erling Alm, Ingmar Tykesson eller Lars Anshelm.

Utvärdering – förstärkt kompetens inom Senior Partners

Utvärderingar av projekt och verksamheter inom offentlig verksamhet har varit ett av Senior Partners
viktigaste delområden alltsedan ”offentliggruppen” startade sin verksamhet 2002.
Exempel på genomförda utvärderingar rör hospice och vård i livets slutskede, privat entreprenörverksamhet
inom sjukvård, utvecklingsprojekt rörande personer med psykiska  funktionshinder och samverkansprojekt
kommun-landsting.
 
Ytterligare kvalificerad utvärderingskunskap har nu tillförts genom Harry Petersson som varit verksam på
Lunds universitet och vid Arbetslivsinstitutet och sedan början av 1990-talet arbetat med utvärderingar
inom landsting, kommuner och statlig verksamhet.

– Vi måste lära oss mer av genomförda projekt för att ytterligare förbättra verksamheterna säger Harry och 
naturligtvis genomför vi även utvärderingsuppdrag för det privata näringslivet.

Kontakta Harry Petersson och läs mer på vår vår hemsida!

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!

Nya partners hos offentliggruppen   
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Ingmar Tykesson har lång erfarenhet som chef för tekniska förvaltningarna i flera kommuner. Han har
förutom det även fungerat som förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltning. Han har också lång
erfarenhet som reservofficer vid flygvapnet.

Lars Anshelm har varit teknisk chef, samhällsbyggnadschef i en kommun och VD för ett avfallsbolag. Han
har även omfattande utredningserfarenhet. (ej bild)

Näringslivsgruppen förstärker med två nya partners
 
Martti Niilekselä med mångårig erfarenhet från ledande befattningar i verkstads-, bygg- och
medicinteknikindustrin är nu medlem i Senior Partners. Martti är speciellt inriktad på
marknadsföring och internationalisering, men har också en gedigen erfarenhet av turn-
arounds och förändringsprocesser.

 

Jarl Frithiof har haft sin yrkesverksamma karriär i transportindustrin och har
haft ledande befattningar i börsnoterat bolag med stationering i New York, London och
Köpenhamn. Jarls specialiteter är turn-arounds, outsourcing och logistik, men han har också
en framgångsrik erfarenhet av företagsintegration i olika kulturer.Se även vår hemsida!

Senior Partners får sin första kvinnliga ordförande

Efter väl förrättad värv under 5 år lämnar Olle Östman över
ordförandeskapet i SP till Eri Thorén. I senare nyhetsbrev kommer Eri att
berätta hur hon ser på SP 
och framtiden.

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.

 

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