Styrelsearbete
Varför behöver man som företagare
externa styrelseledamöter?

Vad är fördelen med en extern
styrelseledamot?

Hur kan Senior Partners hjälpa Dig
med externa styrelseledamöter?

Ett bra styrelsearbete handlar om att
ha fokus på de viktiga och därmed
ofta svåra frågorna, de som har med
företagets framtid och överlevnad
att göra. Ett aktivt och engagerat
styrelsearbete stimulerar
företagsledningen.

Som företagare erbjuds man en
resurs som 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 och styrelse.

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.

Ägarnas främsta uppgift är att finna
svar på 3 frågor;
 Vad är företagets inriktning?
 Varför bedriver man verksamhet i
bolaget?
 Vart skall man nå?
Få bolag och då speciellt små och
medelstora bolag besitter internt
den breda kompetens som behövs
för att driva verksamheten framåt.
Att då ta in en extern
styrelseledamot eller
styrelseordförande med rätt
kompetens samt lång och bred
erfarenhet är ofta skillnaden mellan
att lyckas eller inte lyckas i dagens
konkurrensutsatta och snabbrörliga
omvärld.

När du som ägare/företagsledare
behöver förstärka styrelsen med
gedigen kompetens, kan vi tillföra
det genom att bidra med;
 Nya perspektiv
 Ny kompetens
 Professionalism
 Helikoptersyn utan skygglappar
 Oberoende och utan kopplingar
till övrig operativ organisation

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

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