
När du 
behöver en 
toppchef för  
ett specifikt 
uppdrag,  
 just nu!

 Korta chefslösningar 
 – för bestående resultat 

 Nordic Interim AB
 Sveavägen 17, 17 tr
 S  -111 57 Stockholm
 +46 (0)8 503 855 00
 www.nordicinterim.com

Varför du bör välja Nordic Interim när du 
behöver få övergångsuppgifter genomförda

•  Vi förstår snabbt ditt företags affär, kultur 
   och specifika behov
•  Vi har ett unikt och gränslöst nätverk
•  Vi kvalitetssäkrar alla kandidater
•  Vi tar ansvar och är engagerade under 
   uppdragets hela längd
 
Att våra förstklassiga kandidater dessutom  
kostar mindre än du tror, gör att vi kan 
garantera att du som kund blir riktigt nöjd.  Kl
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Varför Nordic Interim?

Har du råd att inte använda en interimschef 
för att lösa dina akuta ledarbehov? Moderna 
företag har ofta en gemensam grundsyn; en 
bra organisation är en trimmad organisation 
där all nyckelpersonal är fullt sysselsatt. Det är 
varken försvarbart eller önskvärt att ha högre 
chefer tillgängliga bara för att ta tillvara nya 
möjligheter eller lösa problem. Inte heller är det 
motiverat att rycka loss någon ur sin uppgift 
för att ta ansvaret någon annanstans i företaget. 
Alternativet heter – Nordic Interim!  
 

Stannar bara så länge som det behövs

När ett företag, eller delar av det, genomgår 
en förändring – och interna ledarresurser inte 
kan lösgöras för genomförandet – erbjuder vi 
en lösning. Nordic Interim engagerar med kort 
varsel toppchefer för specifika övergångsupp

gifter. En Interim Executive stannar bara så 
länge som det behövs för att genomföra den 
förändring eller det uppdrag hon/han är tillsatt 
för att göra – ett kostnadseffektivt sätt att 
snabbt uppnå ett bestående resultat. Interims
chefer har oftast redan uppnått resultat, när en 
traditionell rekrytering fortfarande skulle pågå. 
 

Får saker gjorda i tid

Våra Interim Executives är kvalificerade 
ledare med förmåga att åstadkomma bestående 
resultat. En chef som engageras av oss levererar 
omedelbart. De är vana att leda. De behöver 
bara veta vad som förväntas av dem – och när 
det ska vara färdigt. De har byggt sin praktiska 
ledarkompetens under långa och framgångsrika 
karriärer i varierande situationer och bolag. De 
har förmågan att snabbt förstå det specifika i 
nya situationer och miljöer. Samtidigt bygger de 
effektiva arbetsrelationer för att få saker gjord

 – inom budget och på tid. Därför är viktiga 
kännetecken stor personlig mognad, tydlighet, 
civilkurage, opartiskhet och prestigelöshet.  
 

Snabbt och kvalitetssäkrat 

Varje förändringssituation är unik och kräver 
specifika åtgärder. Sällan räcker det personliga 
nätverket för att hitta den allra bästa kompeten
sen för uppgiften. Vi har förmågan och tillsam
mans med våra ägare, Executive searchfirmorna 
Ray & Berndtson och Novare Human Capital, 
har vi tillgång till ett gränslöst nätverk för att 
snabbt hitta den man eller kvinna som på bästa 
sätt kan genomföra uppdraget och utföra det 
du vill ha gjort. För internationella uppdrag 
samarbetar vi med partners i Europa, USA 
och Asien. Vi tar ansvar för att vår lösning är 
kvalitetssäkrad. 

Vår arbetsmetodik är väl beprövad och  
består av tre distinkta faser med tydliga 

beslutspunkter. 

1  Formulera uppdraget – vad måste göras och  
  vad krävs för att lyckas  

2  Finna och kvalitetssäkra bästa kandidaten 
3  Lyckas med uppdraget – vara ett stöd under  

  hela genomförandet  

Diskretion och etik gentemot uppdragsgivare 
och kandidater, seriositet och långsiktighet 

i alla kontakter är honnörsord när vi tar på oss 
rollen att företräda ditt företag och goda rykte.

V i är ett fristående bolag som arbetar 
snabbt och prestigelöst med att lösa 

brådskande chefstillsättningar. Vi har tillgång 
till ett gränslöst nätverk för att snabbt hitta 
den kvinna eller man som på bästa sätt kan 
genomföra uppdraget. Tillsammans med 
bolagets ägare, Executive searchfirmorna  
Ray & Berndtson och Novare Human Capital, 
kan vi garantera en lösning som är skräddar-
sydd, snabb, bekväm, kvalitetssäkrad – och 
prisvärd!

Verksamheten drivs av ett erfaret team 
lett av Janeric Peterson. Han har varit 

verksam i den svenska ledningen för ett inter-
nationellt Interim & Change Management-
bolag och har över 20 års erfarenhet som 
managementkonsult och affärsområdeschef, 
är civilingenjör från KTH och har en MBA från 
Insead, Fontainebleau. Ing-Marie Bigert  
Möller är vår kontorschef. Ing-Marie har 
tidigare arbetat i branschen och på McKinsey. 

Sara Lindström är vår researcher 
och har en bakgrund från bland 
annat SIAR-Bossard.


