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:
* Jan Tukler förstärker ao rekrytering
* Vi påminner om Senior Partners två kraftfulla hjälpmedel med
tillhörande tjänster: PI, Predictive index och inköpassistent
* Vi välkomnar Peter Davidsson till ao näringsliv
* Jobba som konsult hos Senior Partners

Rekryteringsverksamheten förstärks med Jan Tukler
Jan är marknadsekonom med kompletterande studier i arbetspsykologi, miljö
och ekonomi, Han var många år VD, skandinavienchef och dotterbolagschef i
internationella koncerner Han har även erfarenhet av styrelsearbete i svenska
och internationella bolag och branschorganisationer.
Under nio år har han arbetat med att rekrytera chefer och specialister på alla
nivåer till sydsvenskt näringsliv. Certifierad användare av flera psykologiska
tester.
Jan kommer med sitt stora kontaktnät inom sydsvenskt näringsliv att förstärka
Senior Partners rekryteringsverksamhet. Vi välkomnar honom. Kontakta Jan!

PI ®, Predictive Index, ett certifierat managementverktyg inom HR
PI hjälper företag och organisationer att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga
genom att fokusera på deras viktigaste resurs människorna/medarbetarna.
PI har funnits på den svenska marknaden i mer än 30 år. Av de kunder som varit
med längst kan nämnas, IKEA, Tetra Pak, SVT, Sandvik, Atlas Copco. Under senare
år har det även tillkommit ett antal kommuner som t.ex. Halmstad, Vara, Skara och
Värnamo.
Läs mer eller kontakta Göran Johansson!

Din nya smarta inköpsassistent
Genom ett samarbete kan Senior Partners nu erbjuda I-Deal DMA, en IT-service i internetmolnet som
hanterar beställningar och bekräftelser samt bevakar beställnings- och
leveranstidpunkter. Arbetssättet gör att leverantörers fokus på
leveranssituationen ökar vilket också kommer att påverka företagets egen
leveransprecision samtidigt som tid frigörs till annat operativt inköpsarbete.
Läs mer eller kontakta Jarl Frithiof för ytterligare information!

Vi välkomnar Peter Davidsson som ny medarbetare!
Peter är civilingenjör med påbyggnad i ekonomi och har mångårig erfarenhet av
tung tillverkande industri nationellt och internationellt. Han har varit verksam i
Australien och Nya Zeeland, Fjärran Östern, Europa, samt Nord- och Sydamerika
som VD och styrelseordförande samt haft ansvar för produktion,
marknad&försäljning, personal, utveckling & forskning, inköp och strategifrågor.
Peter är inriktad på resultatorienterat ledarskap affärsutveckling, verksamhetsoch strategiutveckling samt internationell marknadsföring. Han trivs att arbeta
som internationell och nationell affärsman. Kontakta honom gärna!

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 Jarl Frithiof 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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