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:
Analysera snabbt företagets verksamhet
Intresserad av cheftrekrytering?
Anmäl dig till vår kandidatbank!

Trelleborg AB fick snabb hjälp vid rekrytering
Behov av rekrytering eller resursförstärkning?
Nytt om Lettland

Tvådagars verksamhetsanalys av företag
Senior Partners erbjuder nu en snabbanalys, som genomförs av två erfarna konsulter under normalt
två dagar hos kundföretaget. Syftet är att snabbt ge en kvalificerad och åtgärdsinriktad bedömning av
hur organisationen fungerar i förhållande till uppsatta mål och i jämförelse med andra företag. Läs
vidare!
Kontakta gärna Anders Bengtsson, Göran Jönsson eller Krister Pettersson

Personaldirektören på Trelleborg Forsheda är nöjd med Seniorpartners
insats på företaget
Tommy Bengtsson, Personaldirektör på Trelleborg Forsheda AB,
uppger att han blev positivt överraskad att Senior Partners på ett
fåtal dagar kunde presentera kandidater som väl svarade mot hans
beskrivning. Vidare uppskattade han att vi inte enbart tog fram
kandidaternas förtjänster utan också deras mindre starka sidor.
Läs mer!
Kontakta Ulf Argus eller Herbert Svensson!
(Bild

copyright Trelleborg AB)

Intresserad av chefrekrytering?
Vi behöver förstärka Seniorpartners chefsrekryteringsgrupp med
ytterligare konsulter. Är du intresserad och har jobbat med
rekryteringar innan, hör av dig till oss i chefsrekryteringsgruppen för
en förutsättningslös diskussion.
Kontakta Ulf Argus eller Herbert Svensson!

Entusiastiska och kompetenta personer i vår kandidatbank!
Vi har nu många erfarna och kompetenta kandidater inom olika branscher i vårt nätverk som brinner
för att ta sig an nya uppdrag!
Oavsett om ert behov är att rekrytera eller om ni är i behov av en erfaren och kompetent
resurs under en begränsad period - kontakta någon av oss i rekryteringsgruppen så hittar vi en
lösning åt er. Och vi tar inte betalt förrän vi levererat!
Kontakta Ulf Argus eller Herbert Svensson!

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!

Senaste nytt om Lettland
Läs vår medlem Per Stenmarcks blogg 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.
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