Nyhetsbrev och julhälsning december 2018

Gig - ekonomin
Mason har under flera år byggt upp ett av Sveriges starkaste professionella
nätverk av operativa ledare som tar uppdrag som interimschefer.
De är en del av Gig-ekonomin och har skaffat sig en bred erfarenhet som
förändringsledare. För Mason som leverantör är snabbhet och trygghet ett
signum för vårt arbetssätt att matcha rätt person till ett uppdrag.

SMW works!
Sedan 2007 ingår Mason i Senior Management Worldwide, SMW. Med 19 partners i APAC,
Europa och Nordamerika är SMW den ledande internationella leverantören av Interim
Executives med en omsättning på 150 milj. Euro. Snabbhet och kvalitet kännetecknar Mason
och vår internationella organisation SMW.
www.smw-interim.com

Exempel på genomförda uppdrag 2018
VD

Förändringsuppdrag för långsiktig hållbarhet och cirkulär ekonomi i ett
återvinningsföretag.
VD
Förändringsuppdrag tillväxt och ny ledningsstruktur i svenskt industriföretag.
VD
Omställningsuppdrag av svenskt industriföretag i Baltikum.
CIO
Strategiskt förändringsuppdrag i svenskt internationellt industriföretag.
CXO
Interimschefer för svensk internationell industri i Tyskland, USA, och Frankrike
CFO
Ett antal förändringsuppdrag i tillverkande industri.
COO
Ett antal förändringsuppdrag i tillverkande industri för tillväxt, omställning,
integration av förvärv och ny ledningsstruktur.
Supply chain/produktionschef/site manager – ett antal uppdrag i svensk industri.
Kommuner – interimschefer till ledande befattningar i ramavtal och direktupphandlingar.

26 år ger erfarenhet
26 år i branschen ger erfarenhet och Mason är den ledande leverantören av interim executives
i strategisk ledarskapsförsörjning. Mason levererar i tidsbegränsade uppdrag som kopplar till
uppdragsgivarens strategiska mål där varje behov och varje lösning är unik. Vi levererar
lösningar med kompetens i C-suite, dvs CEO- CXO, Director eller Head of multifunktionella
funktioner eller sektorer.

Guide till interim management
Mason ger ut Guide till interim management för att lära kunderna att använda Masons och
branschens tjänster samt ge interimschefer en vägledning till gemensamma värderingar i
branschen. Guiden baseras på marknadsundersökningar i Sverige och internationellt med
personliga intervjuer med både uppdragsgivare och interimschefer.
Läs mer om Guiden
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R 48 - Ett partnerskap för Executive Interim och Executive Search
Sedan september är Mason en partner i R48 – ett nytt partnerskap för Executive interim och
Executive search. R48 står för Regeringsgatan 48 där vi är lokaliserade, i ett partnerskap med
två väletablerade företag inom search och rekrytering - Talentia AB och QSearch AB.
Med R48 breddar vi vår kapacitet att leverera kompletta lösningar med rätt person till våra
uppdragsgivare med Executive Interim och Executive Search.
QSearch är ledande leverantör och specialister av kvalificerad rekrytering inom försäkring,
bank och finanssektorn. www.qsearch.se
Talentia etablerades för snart 20 år sedan och arbetar med rekrytering till det svenska
näringslivet. www.talentia.se
InterSearch är Talentias internationella partner för Executive search med närvaro i + 50
länder. Intersearch Sweden

Stark tillväxt i Sverige och internationellt
Under 2018 har vi mött en stark efterfrågan på Interim executives såväl i Sverige som
internationellt. Mason har en tillväxt all time high under 2018 och vi ser en fortsatt stark
tillväxt under 2019.

Boka ett personligt besök med våra experter
Boka redan nu ett personligt besök av någon av våra specialister för ett samtal, så har du en
bra beredskap för dina utmaningar och ledarskapsförsörjning under 2019.
Kontakta Mason

VI ÖNSKAR EN GOD JUL, ETT GOTT SLUT PÅ 2018
OCH ETT GOTT NYTT FRAMGÅNGSRIKT 2019!
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