
Klicka här om du inte kan se bilderna
 

»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev

Information från Senior Partners

Nedan kan du läsa om:

* Ordförande informerade om Senior Partners på Jansäters Tisdags Tugg 
* Vi välkomnar nya erfarna medarbetare
   Birger Larsson och Hans-Gunnar Gustavsson
* Förändra och effektivisera inköpsfunktionen
* Är mötestid förlorad tid? Hur skapar vi effektiva möten? 
* Jobba som konsult hos Senior Partners 

 
   Tisdags Tugg, funderar du kring nedanstående frågor?

Vill du utveckla ett konstruktivt och kreativt ledarskap men har kört fast? Behöver du
ett bollplank eller konkret rådgivning? Hur har successionsfrågan lösts? Vill du ha en
mentor för att gå vidare i din affärsutveckling under 2014? Saknar du kanske en
styrelseledamot? Eller har du behov av en snabb rekrytering vid en akut vakans? 
Senior Partners ordförande Jarl Frithiof informerade om hur Senior Partners kan bistå
vid Jansäter Kommunikations Tisdags Tugg i början på månaden.
För mer information kontakta Jarl Frithiof eller besök vår hemsida!

Birger Larsson förstärker vår rekrytering 
 
Birger har arbetat som personalchef och VD i svenska och internationella företag.
Han har rekryterat specialister och chefer till företag och kommuner. Birger har
också varit aktiv i omstruktureringar och outplacementprojekt. Han är intresserad av
ledarfrågor och aktiv i kommunpolitiken.

Kontakta Birger! 

 
Hans-Gunnar Gustavsson är ny medarbetare i vårt näringslivsteam

Hans-Gunnar har bred erfarenhet från såväl stora koncerner som mindre ägarledda
företag. Förutom som VD har han erfarenhet från flera operativa positioner. Han är
mycket intresserad av förändringsarbete och har ansvarat för och genomfört
förändringar som genomgripande förändrat företags effektivitet och
konkurrensförmåga. Hans-Gunnar har även erfarenhet av rekrytering av chefer och
specialister inom sitt kunskapsområde.

Kontakta Hans-Gunnar!

Förändra och effektivisera inköpsfunktionen

Hans-Gunnar Gustavsson föreläste i början på månaden på Elmia Subcontractor
om hur man lyckas med att bestående förändra och effektivisera sin
inköpsfunktion.
80 % av alla förbättringsinitiativ misslyckas – dvs. läggs ner i förtid, når inte
sina mål eller lyckas inte ge förbättringen ett tillräckligt fäste i organisationen. Det innebär att även
om du vet vad du borde göra så blir det som tidigare.
Läs mer!  

Är mötestid förlorad tid?
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I SvD Näringsliv gick det för en tid sedan att läsa om möteströttheten hos svenska chefer
där c:a 40% av de intervjuade ansåg att mötestid var förlorad tid. Det gällde framförallt
ledningsgruppsmöten och projektledningsmöten av olika slag.

Robert Skoog, kollega i vår systerorganisation Senior Advisers, informerar om hur vi
skapar effektiva möten. Läs mer!
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Bli konsult i Senior Partners

På grund av ökad uppdragsmängd och att några av våra medarbetare 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 någon annan av våra konsulter! Eller vår kandidatbank! 

Varför detta Senior Partners brev september 2013?
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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