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Rätt chef på rätt plats Det märks inte alltid när en chef fungerar bra. Det är inga större problem och allt flyter
på. Motsatsen - en icke fungerande chef - kan fullständigt lamslå en organisation. Personalomsättningen och
sjukskrivningarna ökar. Kunder eller medborgare är missnöjda, ekonomin går utanför budgetramarna. Här
kommer äntligen en genomarbetad bok med syfte att lyckas med chefsrekyteringen - redan vid första försöket.
Författarnas framställning vilar på tillgänglig forskning samt på egna erfarenheter av fler än tusen
chefsrekryteringar. Boken ger kunskap och råd som är tillämpbara och konkreta. Detta för att optimera
rekryteringsprocessen, oavsett om du anlitar en konsult eller ej.
Vi assisterar er med allt från kortare inhyrning av studenter till förmedling av erfarna yrkesmän. Advice
Executive Search - låt Sveriges mest erfarna searchkonsulter framgångsrikt identifiera och rekrytera chefer
och specialister till ditt företag. Varje konsult jobbar själv med uppdraget, inga juniora medarbetare som
researchers, vi … Vi på Connect Search erbjuder rekrytering och chefsrekrytering. Få rätt kompetens vid rätt
tillfälle med vår hjälp.
Wes rekryterar de absolut bästa kandidaterna till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till
styrelser. Högström & Co är ett av södra Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering.

kontakt@hrsupporten. Sweden. Med över 20 års erfarenhet av rekryterings- och
kompetensförsörjningsbranschen och uppemot 500 genomförda rekryteringsprocesser, tar vi seniora
rekryteringskonsulter nu steget till eget rekryteringsbolag. Vi assisterar er med allt från kortare inhyrning av
studenter till förmedling av erfarna yrkesmän. Att rekrytera rätt person till rätt tjänst har blivit allt viktigare i
dagens affärsvärld. Premier är det självklara valet när du behöver bra folk, svårare än så är det inte. Org. Vad
som gör Bondi unikt. Vad som gör Bondi unikt. Vi utför rekrytering inom olika branscher och
befattningsområden. Axadana är ett rekryteringsföretag som arbetar i hela Skåne. Vi hittar rätt person till ert
företag. Vi har under åren byggt upp en unik erfarenhet av chefsrekrytering Välkommen till oss.

