Klicka här om du inte kan se bilderna

»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev!
Senior Partners har under de senaste åren breddat sina kontakter
med uppdragsgivare såväl inom det privata näringslivet som inom offentliga
verksamheter. Samtidigt har vi blivit flera konsulter, som samtliga har bred
erfarenhet från ledande befattningar. Genom vår bakgrund såväl i privat som
offentlig verksamhet uppnår vi ofta synergieffekter i genomförande av
uppdrag.
Vi finner det nu därför naturligt att vi satsar på ett återkommande nyhetsbrev
till våra befintliga och nya uppdragsgivare med korta beskrivningar om oss
och presentation av områden där vi utvecklat särskild kompetens. Vi räknar
med att återkomma tre till fyra gånger årligen.
Till er som ännu inte prövat vår kompetens tag gärna en kontakt för att
diskutera direkt med oss. Besök gärna vår hemsida (seniorpartners.se) för att
få ytterligare information om oss.
Olle Östman, VD

Höörs kommun blev årets raket i Svenskt Näringslivs ranking av kommuner efter
företagsklimat.--Senior Partners hjälpte till
Läs mer om vårt sätt att arbeta med såväl politiker, tjänstemännen i
kommunen som företagarna i Höör på vår hemsida.
Ord som tillgänglighet, attityder, bemötande och förståelse har en
avgörande betydelse för framgång.

En mentor kan betyda en avgörande skillnad!
Det framkommer ofta i arbetslivet att bakom många framgångsrika personer står en mentor. Att få
tillgång till en erfaren person som fungerar som stöd utifrån dina erfarenheter, som ger dig den
kicken som lyfter dig och skapar bättre förutsättningar att lösa dina vardagliga problem i arbetslivet.
Låter det intressant?
Välj din framtida mentor bland våra erfarna konsulter. Läs om deras bakgrund och kompetens på vår
hemsida, klicka på deras e-postadress och boka ett första kostnadsfritt möte.
Resultatet kan bli ett viktigt beslut infor din framtid och kanske en vän både i och utanför yrkeslivet.

Fler kvinnor till Seniorpartners
Jag heter Eri Thorén och vill gärna att det kommer fler kvinnor som
arbetskamrater i Senior Partners Management AB. Vi söker kvinnliga
medarbetare 55+ med hög kompetens och lång erfarenhet i ledande
befattning.
Jag arbetar i en kreativ gruppering med mycket erfarenhet. Våra kunder
kommer från både offentliga sektorn och näringslivet. Utvecklingsarbete,
förbättringsarbete, utvärderingar, organisationsöversyn och
mentorskap/coaching är exempel på områden där vi är aktiva.
Gå gärna in på vår hemsida och se vilka vi är. Du upptäcker att det är obalans
i jämställdheten. Tag kontakt med vem av oss du vill och låt oss berätta mer
om vår verksamhet.
Välkommen!

På gång inom området psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder

Det tas många nationella initiativ inom områdena psykiatri och
kommunernas stödinsatser för personer med psykisk sjukdom/psykiska
funktionshinder.
Från statsmakternas sida betonas allt tydligare behovet av
samverkan/samarbete mellan regionernas/landstingens psykiatri och
kommunerna. Man vill också stimulera olika modeller för en aktiv
brukarmedverkan. Dessutom betonar man kravet på forskningsstöd för
de metoder som tillämpas inom psykiatrin och socialtjänsten.
För att få en överblick över vad som är på gång kan man gå in på regeringskansliets hemsida där
det finns en sammanställning av de psykiatrisatsningar som görs under 2009.
På Socialstyrelsens hemsida finns en sammanställning av aktuella uppdrag Socialstyrelsen har fått
från Socialdepartementet inom ramen för psykisk hälsa.
Senior Partners kan hjälpa till inom detta område, kontakta Göran Hedsund, 0738 016739.

Senior Partners förstärker med två nya konsulter
Lars Reveman, utbildad beteendevetare, med lång och gedigen erfarenhet i
arbete som Personalchef/-direktör i stora internationella industrikoncerner, bl a
Trelleborg, Svedala Industri och PartnerTech.
Lars bor söderöver och gillar att reparera hus.

Göran Johansson har arbetat på IKEA och Ikanogruppen i över 20 år.
Tyngdpunkten har varit IT och HR. Numera är det på HR-sidan som
största intresset finns.
Bor i Södra Småland och förflyttar sig gärna på en mc.

Kundval--LOV, Lagen om valfrihetssystem, medför att kommuner inför kundval
Att införa LOV beslutas och genomförs nu i snabb takt i allt flera kommuner. Dessa kundvalssystem
innebär bland annat att politikerna överlåter valet av utförare på de personer som blivit beviljade t ex
insatser inom hemtjänst/hemvård. Därigenom ökar valfriheten/självbestämmandet för den enskilde,
mångfalden ökas, små leverantörer ges möjlighet att verka på marknaden samt ökade möjligheter ges
för kvinnors företagande. Dessa förändringar ställer kommuner och landsting inför stora utmaningar:
- utreda förutsättningarna för införande av dessa nya modeller samt implementera dem
- tillhandahålla saklig och begriplig information om tjänsterna till medborgarna
- följa upp de utförda tjänsternas kvalitet
Senior Partners arbetar f n i två kommuner där vi utreder förutsättningarna och konsekvenserna av
ett införande av valfrihetssystem. För detta finns tillgång till statliga stimulansmedel. Senior Partners
kan idag erbjuda kommuner hjälp med ovanstående punkter.
Senior Partners erbjuder även stöd till nystartade företag som vill etablera sig inom
verksamhetsområdet.
För vidare information se vår hemsida eller kontakta Bengt Jartsell 0768-715661.
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