
Genom att anlita interimskonsulter får 
företag tillgång till rätt kompetens vid rätt 
tidpunkt, utan att binda upp sig i kostsam-
ma anställningar.

– Små och nystartade bolag har sällan 
råd att göra några misstag. De har inte 
heller alltid möjlighet att anställa den chefs-
kompetens de behöver. Interimskonsulter 
är därför en bra lösning för många mindre, 
nystartade företag eller företag generellt 
som vill utvecklas. Genom att hyra en kon-
sult binder företaget inte upp sig på samma 
sätt som i samband med anställningar som 
kan bli både kostsamma, utdragna och 
riskfyllda, säger Michael Gabrielsson.

Omfattande nätverk  
med 1500 erfarna konsulter
Scandinavian Executive har funnits på 
marknaden i tre år, fokuserar på lednings-
grupp eller ledare som rapporterar till 
högsta ledningen. Företaget förmedlar, 
VD, projektledare, ekonomi-, logistik-, 

inköps-, affärsområdes-, HR-, och mark-
nadschefer m m. 

Exempel på vanliga situationer där inte-
rim managers kan vara en effektiv lösning är 
vid omstruktureringar av organisationer, när 
rekryteringen av en strategisk ledningsposi-
tion drar ut på tiden, när en ledningsperson 
slutar med kort varsel eller när specialist-
kompetens behövs under en viss tidsperiod.

Scandinavian Executives främsta tillgång 
är företagets omfattande och ständigt väx-
ande nätverk av erfarna interimskonsulter. 
I dagsläget finns drygt 1500 konsulter som 
tillsammans representerar en mycket bred 

och mångsidig kompetens. Att konsulterna 
ofta har erfarenhet från både lyckade och 
mindre lyckade projekt ger en kort start-
sträcka, stor handlingsförmåga och värde 
kan skapas direkt i uppdragen.

Projektledare,  
ekonomichef  eller VD
Alla vi som jobbar på Scandinavian Execu-

tive har själva suttit i ledande befattningar 
och förstår hur det är att driva företag, det 
vi gör att vi lyssnar noga på behov och för-
står situationen och förväntningarna innan 
vi föreslår en konsult som matchar. 

– Vi tar inget betalt för själva matchnings-
processen, våra kunder betalar först när vi 
lyckas hitta en interimskonsult som kunden 
är nöjd med. Den affärsmodellen innebär att 
alla parter, både kunden, konsulten och vi, 
är lika måna om att det blir rätt från början! 
Om interimskonsulten och uppdragsgivaren 
trivs bra med varandra så finns det möjlighet 
för våra kunder att anställa interimskonsul-
ten senare, säger Michael Gabrielsson. 

Ett företag i en expansionsfas kan ex-
empelvis behöva en erfaren ekonomichef  

på deltid, ett annat behöver en projekt-
ledare med erfarenhet av något specifikt 
projekt. Behoven och hur länge man hyr 
en interimskonsult varierar, men Scandi-
navian Executive lyckas så gott som alltid 
tillgodose kundens behov. 

Tillgången till erfarna och kom-
petenta chefer är en avgörande 
framgångsfaktor. Allt fler mindre 
och nystartade företag som behö-
ver ha tillgång till en specifik kom-
petens upptäcker nu möjligheten 
att anlita interimskonsulter – ett 
alternativ eller ett komplement till 
att anställa någon. 

Nischade interimskonsulter vid rätt tidpunkt
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Våra kunder  
betalar först när vi 
lyckas hitta en  
interimskonsult som 
kunden är nöjd med.

Michael Gabrielsson.


