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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev

Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!

Nedan kan du läsa om:
* Har vi glömt etikfrågorna i våra företag och organisationer?
* Senior Partners satsar på frukostseminarier--Nyhetsmorgon
* CFO erfarenheter från chef att hyra uppdrag
* Jobba som konsult hos Senior Partners

Etik och ledarskap

Senior Partners uppmärksammar naturligtvis den just nu intensiva diskussionen om
etik och ledarskap och erbjuder nu 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!
　
Nyhetsmorgon: Frukostseminarie 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.

9 april 
Företagets 2-dagarsanalys om hur ditt företags verksamhet kan effektiviseras
23 april 
Kostnadseffektivisera dina inköp

Eventet är kostnadsfritt och enkel frukost serveras. Anmälan med namn, antal och företag på
info@seniorpartners.se senast 3 dagar innan. Bekräftelse med praktisk information skickas. Välkomna!

Vid utebliven anmälan om förhinder senast dagen innan 11:00 debiteras 200:-

Interim CFO i internationellt tillverkande företag

En av våra konsulter beskriver kort sitt uppdrag som varade 18 månader. Längden på uppdraget
möjliggjorde ett rejält förändringsarbete.

Företaget tillverkar och säljer industriprodukter på en global marknad. Produktionen görs i tre länder
och försäljning sker i ett antal marknadsbolag. Totalt engageras 600 anställda och försäljningen är
nästan en miljard SEK.

Förutom normalt CFO-arbete genomfördes följande projekt.
Ett nytt koncept för finansiell styrning
Införande av ett nytt rapporteringssystem som stöder affärsverksamheten
Aktivt deltagande i affärsverksamheten

För mer information kontakta Jarl Frithiof eller sök bland våra konsulter!

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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