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»Tipsa en vän om Senior Partners nyhetsbrev
Information från Senior Partners
Nedan kan du läsa om:
* Uppstart Landskrona har kommit igång
* Vi välkomnar nya erfarna medarbetare
Anders Jacobsson och Nalle Johansson
* En av våra medarbetare pratar om rådgivning
* Jobba som konsult hos Senior Partners

Projekt igång i samarbetet med Uppstart Landskrona
Senior Partners samarbete med Uppstart Landskrona omfattar nu 2
spännande uppstartsföretag, ett inom teknik och ett eventföretag. Vi
bedömer detta samarbete som mycket lovande säger Senior Partners
orförande Jarl Frithiof. Läs mer!

Anders Jacobsson förstärker vår IT-kompetens
Anders har mångårig erfarenhet, mer än 30 år, som entreprenör inom IT,
programvaruutvecklare, företagsledare och utbildare.
Som IT-konsult har han arbetat med affärssystem och databaser.

Han är även passionerad biodlare.
Kontakta Anders!

Nalle Johansson, företagsledare på internationell marknad
Nalle förstärker oss som ekonom med inriktning marknadsföring och försäljning.
30 år som VD för företag inom kemi och internationell inriktning, med verksamhet
mot såväl konsument som "business to business".
Uppdrag som president för europeiska branschorganisationer samt diverse
styrelseuppdrag.
Kontakta Nalle!

Vår medarbetare Roger Jehander har stor erfarenhet av rådgivning
I en artikel på vår hemsida delar han med sig av sina erfarenheter. Han betonar
vikten att ägaren och företagsledaren i det familjeägda företaget kan skilja på
sina olika roller och agera utifrån dem. Ofta är versamhetens mål inte tillräckligt
klart. Konstuktiva diskussioner om detta är mycket positiva för förbättringar och
formulering av strategier. Roger belyser i artikeln även några andra viktiga områden
för ägarledda företag.
Läs mer!
Kontakta Roger!

Bli konsult i Senior Partners
På grund av ökad uppdragsmängd och att några av våra medarbetare gått vidare till andra uppgifter
behöver vi förstärka inom olika kompetenser. Hör gärna av er till oss om ni är intresserade.
Kontakta Jarl Frithiof eller någon annan av våra konsulter! Eller vår kandidatbank!
Varför detta Seior Partners brev september 2013?
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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