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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev
Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!
Nedan kan du läsa om:
Senior Partners i styrelseuppdrag
Vi välkomnar Lena Jiderud, Staffan
Henriksson och Lennart Pettersson

Chef-att-hyra
Jobba som konsult hos Senior Partners

Senior Partners i styrelseuppdrag
GLF Genarps Lådfabrik tillverkar och säljer lastbärare,
träemballage och tillbehör. 2002 stod man på grund av ägarskiften
inför stora förändringar. För att tillföra kompetens i detta
sammanhang togs Erland Stenqvist, Senior Partners in som en
resurs i styrelsen och sedermera ordförande.
GLF genomgick en fantastisk resa. Företaget investerade i en helt
ny och automatiserad produktionslinje, man breddade sortimentet
och utvecklade sin kundplattform. Man startade ett företag i Polen och förvärvade enheten i Gyllebo
på Österlen. Idag har försäljningen mångdubblats sedan 2002. http://www.glf.se/
Att tillföra en extern resurs från Senior Partners kan vara en ingrediens som bidrar till en framgångsrik
utveckling. Senior Partners Näringslivsgrupp jobbar med kortare och längre uppdrag inom
företagsutveckling och organisation. Vid behov går vi in och tar helhetsansvar inom ramen för ett
interimsuppdrag. Läs mer!
Kontakta Jarl Frithiof

Lena Jiderud ansluter sig till konsulterna som jobbar för näringslivet
Lena är Marknadsekonom (DIHM) och certifierad projektledare (IHM) med dryga
20 års erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring inom B2B. Hon
har haft ansvar som General Manager, Marknadschef, Projektledare, Produktchef,
Försäljningschef och Area Sales Manager i marknadsledande internationella
koncerner. Lena är erfaren projektledare, specialist och beställare, bl.a. inom
produktutveckling, internationella mässor, affärssystembyte, dela samt slå ihop
bolag, flytta produktionsenheter och lager samt avveckla verksamhet. Läs mer!

Spännande Chef-att-hyra uppdrag
Senior Partners rekryteringsgrupp är nu engagerade i följande intressanta Chef-att-hyra anställningar:
Inköpschef på större serviceföretag i Malmö, enhetschef på kommunal förvaltning i sydsvensk
kommun, Vd på ett företag inom fritidssektorn i Göteborg och teknisk chef på företag inom
livsmedelssektorn.
Kontakta Ulf Argus!

Staffan Henriksson är ny konsult inom näringslivsområdet
Staffan är marknadsekonom och har många års erfarenhet av försäljning och
marknad, speciellt inom MedTech branschen, storköksutrustning och out sourcing.
Han känner väl de Nordiska marknaderna och har internationell erfarenhet av att
skapa och utveckla nätverk av partners och distributörer. Staffan hanterar
försäljnings- och marknadsfrågor av alla slag och fokuserar på aktivitet och
handling. Läs mer!

Rekryteringsgrupppen förstärker, Lennart Pettersson är ny konsult
Lennart är Socionom vid Sköndalsinstitutet. Han har arbetet som socialchef i 22 år men även som
informations- och utvecklingschef. Under några år arbetade han med rekryteringsarbete i privat

sektor. Lennart har ett särskilt intresse för etik- och moralfrågor som han anser
är minst lika viktiga som t ex miljöfrågor. Läs mer!

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 Ulf Argus 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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