Chef Att Hyra
Varför interimschef istället för
anställning?

Vad är fördelen med en
interimschef?

Hur kan Senior Partners hjälpa Dig
med att hitta rätt interimschef?

Det finns många anledningar till att
anlita en interimschef och där det
ofta är att föredra framför en
permanent lösning;
 Företaget eller organisationen
befinner sig i ett
förändringsarbete, som t.ex.
förvärv/sammanslagning,
omorientering, tuff
personalneddragning,
nedläggning eller omfattande
projekt som tar för mycket
interna resurser i anspråk
 Oförutsedda luckor att fylla
beroende på sjukdom,
föräldraledighet, avsked, chefer
som slutar eller rekrytering som
drar ut på tiden.
 Befintlig resurs som är ny som
chef/ledare och saknar erfarenhet
i sin nya roll.

En person med operativ
ledarerfarenhet kan med kort varsel
finnas på plats i föränderliga
och/eller turbulenta situationer,
vilket borgar för stabilitet och
trygghet för övriga i organisationen.

Samtliga Partners på Senior Partners
har lång och gedigen erfarenhet från
ledande befattningar inom sina
respektive kompetensområden. Till
exempel i befattningar som VD,
Divisionschef, Personalchef,
Produktionschef, Marknads- och
Försäljningschef, Ekonomichef,
Inköpschef och Teknikchef samt ofta
med ett stort internationellt
engagemang.

Att anlita en interimschef är totalt
sett mycket kostnadseffektivt. Utan
vare sig kostnader för uppstart eller
avveckling betalar kunden enbart för
utfört arbete. En erfaren
verksamhetskonsult medför kort
startsträcka och således omedelbar
effekt.
En Chef Att Hyra från Senior Partners
har alltid:
 Stark drivkraft och rutin att
leverera begärt resultat – och
det med stor respekt för
verkligheten!
 Hög kompetensnivå och ett
tydligt ledarskap
 Objektivitet och obundenhet
 Förmåga att snabbt etablera
förtroendefullt samarbete med
er chef och med annan ledning.

Våra Partners erbjuder:
 Kort startsträcka, baserat på lång
erfarenhet och kunskap inom sitt
område
 Stort engagemang kombinerat
med prestigelöshet
 Flexibilitet, ödmjukhet och
lyhördhet samt med hög
integritet
Har ingen av våra Partners rätt
kompetens kan vi genom vår
kandidatbank eller nätverk hitta den
resurs ni behöver.

Ni kan alltid med förtroende kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan lösa ert specifika
problem!
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