
   

Senior Partners Management AB 
Huvudkontor: Mäster Johansgatan 6, 211 21  Malmö 

Lokalkontor: Sjöuddevägen 8, 352 46 Växjö 
Tel: 040-30 28 50 | e-mail: info@seniorpartners.se | www.seniorpartners.se 

 

Senior Adviser  
 
Varför behöver man som företagare 
en extern coach/mentor? 
 
En gemensam nämnare för de flesta 
företagsledare och högre chefer är 
att man är ensam på den posten. 
Man har då ofta behov av stöd av 
olika slag, som till exempel: 
 

 Att bolla frågor angående 
företagets utveckling i förhållande 
till gällande planer. 

 Att få råd i svåra och känsliga 
situationer som kan röra allt från 
personfrågor till kontakt med 
kunder och övriga intressenter 

 Att kunna samtala om olika 
ägarfrågor inte minst den ofta 
känsliga frågan om 
successionsordningen. 

 Att få stöd och vägledning i sitt 
personliga ledarskap 

 Att få balans mellan yrkesliv och 
privatliv 

 
 

Vad är fördelen med en Senior 
Adviser? 
 
En Senior Adviser har genom många 
års förvärvsarbete skaffat sig en 
gedigen erfarenhet och kunskap 
inom företagets olika områden, 
detta ofta kombinerat med 
erfarenhet från företagsledande 
befattningar och arbete i 
ledningsgrupp. 
 
När du som Chef behöver stöd kan vi 
ge dig det genom; 

 Konsultation 

 Bollplank 

 Rådgivning 

 Handledning 

 Samtal 

 Reflektion 
 
 

Hur kan Senior Partners hjälpa Dig 
med en Senior Adviser? 
 
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.  
 
Våra Partners erbjuder: 

 Kort startsträcka, baserat på lång 
erfarenhet och kunskap inom sitt 
område 

 Stort engagemang kombinerat 
med prestigelöshet 

 Flexibilitet, ödmjukhet och 
lyhördhet samt hög integritet 

 

 
 
 
 
 

 
Vi i Senior Partners har den erfarenhet, kunskap och höga integritet som behövs för att bli en Senior Adviser. 
Ni kan alltid med förtroende kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan lösa ert specifika behov! 
 

 

 

 

 

 

 

 


