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FORTSATT ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ INTERIM EXECUTIVES
Under första halvåret 2018 ser vi en fortsatt ökning av Interim Executives i Sverige
och internationellt. Fördelarna med vårt internationella partnership SMW ger ett
tydligt avtryck med ökade uppdragsvolymer och fler länder med komplicerade
uppdragsförfrågningar.
I Sverige har alltfler kommuner börjat förstå fördelarna med att använda Interim
management i sin ledarskapsförsörjning vilket ökar efterfrågan på duktiga ledare i
temporära uppdrag. I år 2018, är dessutom ett valår vilket kan medföra en del
förändringar i ledningen från 1 januari 2019 i flera av Sveriges kommuner.
Oavsett privat eller offentlig verksamhet så är det några viktiga beslutspunkter hos
uppdragsgivare som är avgörande vid val av leverantör.
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Snabbt och tryggt i hanteringen med tydliga processer från förfrågan till leverans
Rätt person i kompetens och ledarskap matchas till uppdraget
Snabbt på plats
Hög flexibilitet
Hög integritet och transparens

LEDNINGSGRUPPEN ÄR VÅR MARKNADSPLATS
Marknaden för Interim Management växer snabbt och antalet leverantörer ökar kontinuerligt. Lokala
rekryteringsföretag erbjuder numera också Interim management som komplement. Andra aktörer är
specialiserade på Interim Management och vissa verkar över ett större geografiskt område, i enstaka
fall med internationell kapacitet. Att leverera interim management är varken bemanning eller
rekrytering och det är viktigt att du som uppdragsgivare får bra stöd och hjälp med en lösning med en
interimschef. Mason Management startade sin verksamhet 2002 och har under åren byggt upp en
kvalitetssäkrad process - alltifrån den systematiska kvalificeringen av associerade interimschefer som
ansluts till Mason, där cirka 1/3 av alla intresseanmälningar accepteras som MASON-kandidat efter
bedömning - till snabb och trygg leverans i aktuella uppdrag.
VILKA ÄR DINA BESLUTSPUNKTER VID VAL AV LEVERANTÖR?
Vi är stolta över att betraktas som banbrytare och föregångare i branschen och våra metoder kan också
tjäna som en guideline för dig som beställare eller upphandlare, vid utvärdering och val av lämplig
leverantör av interim management. Vi har paketerat våra erfarenheter i vår bok ”Guide till Interim
management” som distribueras via Adlibris.
BOKA ETT PERSONLIGT BESÖK MED VÅRA EXPERTER
Boka ett personligt besök av någon av våra specialister efter sommaren för att värdera vilka
beslutspunkter som är viktiga för dig vid val av leverantör eller när du ska hyra in en person på
ledningsnivå.
PS. Vi tar med ett exemplar av vår bok ”Guide till interim management” till mötet
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NÅGRA EXEMPEL PÅ SENAST TILLSATTA UPPDRAG MED INTERIMSCHEFER
Fastighetschef
Production Manager
VD svensk metallindustri
VP Product Development
CIO
Kommunchef

- medelstor kommun
- internationell processindustri
- internationell marknad.
- internationell verkstadsindustri
- internationell processindustri
- medelstor kommun

NYA LOKALER I STOCKHOLM
I fem år har vi haft vårt kontor i fina lokaler i ett industrihus från 1890 i Sundbyberg. Nu byggs huset
om till bostäder och vi flyttar till nya lokaler på Kungsholmen. Från juni är vår besöks och postadress
Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm.
INTERNATIONELLT
SMW Partnership
Our annual meeting was held in Shanghai, May 14-16th. During the meeting a special client event took
place at the American Chamber. The theme of this workshop was to update senior executives and HR
heads with concrete steps on Solving Major Challenges at work. Simon Wan, Chief Executive of
Cornerstone –China and partners from countries at Senior Management Worldwide, joined
Simon Wan to share their experience in solving these emergencies in USA / Europe and in China.
Attendees was executives who provides turnaround or crisis management solutions for China
operations, to share and learn how SMW could provide with the right person to solve whatever
challenges companies are facing – right now, this minute, in China and anywhere in the world.
The meeting designated a new board in SMW. New President is Grégoire Cabri-Wiltzer, Nim Europe
France, and board members are Maurizio Quarta TMC Italy, Pamela Wasley, Cerius Executives USA,
Jan Andersson, Mason Management Sweden, and Gertjan van de Groep, Van de Groep & Olsthorn
The Netherlands.
Largest international provider of Interim Executives
SMW represents values over 120 M€ and provides over 400 interim management assignments yearly.
More than 80 people in the group are dedicated as client service partners in SMW. This makes SMW
to the largest international provider of Interim management services.
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