
LEDARE I KRÄVANDE UPPDRAG –  
MED KORT VARSEL
Någon slutar, någon får andra uppdrag, ny organisation, rekryterings
processen drar ut på tiden. Lägg ner, organisera om och avveckla. Bygg 
upp och lämna över.

Lösningen är en interimschef!

Det främsta kravet ovan är att någon tills vidare tar en tydlig roll som ledare och han
terar en situation där man vet att det är en övergångslösning. Att engagera en ledare för 
en begränsad tid ger ett utrymme för en genomtänkt rekrytering och interimsledaren 
är en neutral resurs i den processen.

Madicons Business Sherpas kan täcka upp en lucka bland dina ledare med kompetens, 
flexibilitet och yttersta diskretion. Vi står inte främmande för många uppgifter och med 
en kort startsträcka kan vi snabbt säkerställa att verksamheten inte tappar i effektivitet.

INTERIM/CXO

OM MADICON
Vi hjälper företag att nå sin fulla poten
tial. Vi gör det genom att arbeta med 
ägare, styrelse, VD, ledning, linjechefer 
m.fl. för att styra mot uppsatta mål. För 
oss är det avgörande att vi är med i det 
praktiska och operativa arbetet i verk
samheten för att säkerställa framgång. 
Madicons Business Sherpas kombinerar 
lång erfarenhet med moderna verktyg 
för stöd till ledare i krävande situationer.

Du kan engagera oss i många olika for
mer beroende på behov och situation. 
Som resurs tillskott eller som experter, 
som interimschefer, förändringsledare, 
projektledare och rådgivare. Vi arbetar 
med strategier, affärsplaneprocesser, 
förvärv och försälj ningar eller med 
tunga förhandlingar. Vår yppersta 
tjänst, Speaking Partner 1080™ ger dig 
ett riktigt kvalificerat verktyg för att 
utveckla din organisation och ditt ledar
skap till nya nivåer över lite längre tid. 
Vi finner glädje i att stå till tjänst med 
vår erfarenhetsbank, oavsett i vilken fas 
ni befinner er.

VAD ÄR EN BUSINESS SHERPA? 
Ledarskapet utvecklar verksamheten. 
Det är hela tanken bakom Madicon. Vi 
på  Madicon har alla egna erfarenheter av 
 ledarskap i med och motgång. 

Vi vet att det kan vara ensamt att vara 
 ledare och att det kan behövas både råd om 
vägval och hjälp att bära packningen för att 
nå toppen. Vi kallar oss Business Sherpas.    

VI VET VÄGARNA. VI HAR GÅTT DEM.

KONTAKTA OSS:  
INFO@MADICON.SE  n  +46  72  571  42  00     
 
BESÖK OSS:  
MADICON.SE  n  KUNGSGATAN 71, 112 27 
STOCKHOLM    


