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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev
Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!
Nedan kan du läsa om:
Hälsoanalys av företag
Förändringar inom skolan
Kommunalteknik
Coaching och mentorskap

Flyttning av produktionslinjer
Vill du ha ett nytt uppdrag?
Ny Partner
Nytt om Lettland

Trogna läsare,
Vi uppskattar mycket att Du läser vårt nyhetsbrev. Detta brev ger Dig möjlighet att
komma i kontakt med mycket erfarna konsulter inom många sektorer i näringslivet, inom
offentlig sektor och vad gäller chefsrekrytering.
Gå in på vår hemsida och läs mer om de tjänster vi kan ge Dig. Du ser där
vilka vi är och vilka referenser vi vill ge Dig. Hoppas att vi dessutom får möta
Dig i ett kreativt samtal.
Många hälsningar
Eri Thorén, VD

Företagets friskvård--regelbunden hälsoanalys av företag
Senior Partners - med omfattande och bred erfarenhet - erbjuder bl a en tvådagarsanalys av företag.
Denna snabbanalys resulterar i en uppfattning om företagets status och de områden, inom vilka
åtgärder bör vidtas.
Som uppföljning erbjuder Senior Partners en regelbunden "Hälsoanalys" av företag(et), dess
verksamhet och dess omvärld. Därmed får företagsledningen ett kontinuerligt stöd för ledningsarbetet
och tillgång till kompetens och erfarenhet, som många mindre företag inte själva har i personal och
styrelse.
Behåll hälsan genom att tidigt upptäcka varningssignalerna, göra ledningen effektivare och bredda
kompetensen. Läs vidare!
Kontakta Anders Bengtsson, Göran Jönsson eller Krister Pettersson

Valdebatten handlade om skolan--förändringar kommer
Våra konsulter inom skolområdet har analyserat de förändringar inom förskole/skolsektorn 2010/2011
som väntar. De har sammanställt ett dokument där de beskriver sina tankar kring förändringarna och
det stöd Senior Partners kan ge. Gå till dokumentet Konsultstöd!

Senior Partners växer inom området kommunalteknik
Inom området har vi erfarenhet kring ledningsfrågor, från organisation till
förändringsarbete.
Vi är även er partner i tekniska frågor och miljöfrågor, från översvämningsproblematik
till vindkraftsutbyggnad . Läs vidare på vår hemsida!

Kjell Törquist förstärker näringslivsgruppens internationella
kompetens

Kjell har verkat som egen företagare, managementkonsult och dotterbolagschef i
utlandet och i Sverige. Han har stor erfarenhet av förändringsprocesser i företag
och utveckling av nya marknader och produkter. Kjell är van att arbeta i för de
flesta svenskar annorlunda kulturer och har speciell erfarenhet inom sourcing av
produkter och produktion i Asien.

Kjell Törnquist

Flyttning av produktionslinjer i
Tyskland/Danmark/Sverige
Sauer Danfoss kontaktade Senior Partners då man stod inför
ett antal produktionsflyttar mellan koncernens europeiska
enheter. Erland Stenqvist fick uppdraget tack vare sin
erfarenhet från motsvarande industri och sina tyska
språkkunskaper. Läs mer i slutet på vår lista över referenser!

Coachning och Mentorskap
Handledning, reflekterande samtal och mentorskap.
Samtalsstöd till chefer/ledare har många namn. Vi vet att behovet av sådant stöd är stort; att många
chefer efterfrågar detta men alltför sällan går från ord till handling och kontaktar expertis. För att
underlätta för dig erbjuder vi vår kompetens.
Vi kommer under hösten att höra av oss via e-post, brev, samtal och personliga besök för att berätta
mer om Senior Partners, vilka vi är och vad vi kan erbjuda. Vi är flera inom Senior Partners som kan
vara din coach och mentor, men det är Karin och Eri som tar kontakt.
Under våren 2011 kommer vi gärna och arbetar tillsammans med dig eller någon av dina
medarbetare.
Läs mer!
Karin Cederholm och Eri Thorén

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 blog 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.

Senior Partners | Huvudkontor: Mäster Johansgatan 6 | 211 21 Malmö | Tel: 040-30 28 50 | Fax: 040-30 13 20

Klicka här om du vill avanmäla dig eller ändra e-postadress

