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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev
Välkommen till Senior Partners nyhetsbrev!
Nedan kan du läsa om:
IT-stöd från Senior Partners
Strandfodring, vad är det?
Ny marknadskunnig medarbetare
Jobba som konsult hos Senior Partners
Nytt om Lettland

Chef-att-hyra uppdrag
LOV Lagen om valfrihet
Rekrytering eller tillfällig chef?
Hjälp med marknadsföring?

Förbättra företaget med IT-stöd från Senior Partners
Många gånger hinner inte en ansträngd företagsledning hantera IT-frågorna på ett sätt
som man egentligen vill. Då kan Senior Partners IT-stöd vara värdefull hjälp.
Läs mer!

Pågående och nyss genomförda Chef-att-hyra uppdrag
Inköpschef under ca 1 år, till stor koncern i Malmö som verkar i
servicebranschen.
Produktionschef för mekanisk verkstad i samband med överflyttning av
produktion.
Produktionsdirektör till enhet inom en koncern i avvaktan på pågående
utredning om framtida organisation.
Personalchef till enhet med cirka 500 anställda under ordinarie
befattningshavares frånvaro.
Socialchef på deltid till mindre kommun under pågående rekrytering av ny medarbetare.
Läs mer om chef-att-hyra!

Strandfodring, vad är det?
Under maj-juni i år genomfördes i Ystads kommun ett i Sverige unikt projekt för att skydda viktiga
strandområden i kommunen. Den metod, som använts, kallas strandfodring. Denna metod
är så ny för Sverige, att det tidigare inte ens fanns ett svenskt ord för metoden. Vår
konsult Erling Alm (bild) står tillsammans med Hans Hanson vid Lunds Universitet bakom
det lyckade projektet. Läs mer på vår hemsida!

LOV Lagen om valfrihet
Regeringen beslutade i våras att dela ut 21 500 000 kronor i bidrag till kommuner som inte tidigare beviljats stöd
för att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, förkortad LOV.
Ansökningstiden löpte ut 15 augusti. Totalt är det 78 kommuner som inte sökte i förra
omgången.
Senior Partners har tidigare medverkat med att ta fram underlag för införande av LOV.
Även för den nya ansökan är Senior Partners aktiv. Senior Partners erbjuder de
kommuner som nu ansökt om stimulanspengar att få hjälp med att införa LOV.
Kontakta Bengt Jartsell!

Senior Partners förstärker inom marknadsföring

Felix Helander, som har stark marknadsförings- och strategibakgrund med 30 års nationell och
internationell erfarenhet från både operativa och strategiska marknadsroller i förpacknings- och
livsmedelsindustrin, förstärker oss för uppdrag med marknadsfrågor av de flesta slag och med
strategifrågor med fokus på handlingsplan.
Uppdrag inom marknadsundersökningar, kundundersökningar, marknadsanalys och
omvärldsbevakning ägnar han sig gärna åt.
Läs mer om Felix!

Rekrytering och chef-att-hyra
Vi har idag många erfarna och skickliga ledare och specialister i vår kandidatbank. Kontakta oss gärna för en
förutsättningslös diskussion antingen det gäller rekrytering eller chef-att-hyra.
Du vet väl att Senior Partners skiljer sig från rekryteringsbranschen i övrigt genom att vi börjar ta betalt vid leverans
av kandidater och inte vid rekryteringsuppdragets start. Vi är också alltid två konsulter i ett uppdrag för att garantera
kunden högsta kvalitet och trygghet. Läs mer om chef-att-hyra!

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 Ulf Argus eller vår kandidatbank! Eller någon annan av våra konsulter!

Ta hjälp av Senior Partners i marknadsplaneringen
Tillsammans utarbetar vi en realistisk handlingsplan som visar hur de uppsatta
målen ska uppnås, vilka redskap som ska användas (annonsering, nya produkter, ökad
kommunikation, etc.) och vad som krävs i resursväg.
Läs om Senior Partners systematiska arbetsätt!

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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