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Interim Management
– ledere & direktører
Interim Management ledelse bruges ved behov
for at sikre kontinuitet af driften eller ved nye,
strategiske udfordringer i virksomheden, der
kræver specialiserede kompetencer. Behovet for
midlertidig ledelse kan have mange årsager, som
kan være akutte eller mere forudsigelige. Fælles
nævneren er, at der er tale om umiddelbare og
kortsigtede behov for en unik kompetence, der
ikke kan anvises internt i virksomheden.

Specialiserede ledelsesressourcer
til dynamiske behov
Spidskompetencer inden for ledelse kan være
altafgørende; et fravær af disse på grund af
sygdom, opsigelse, m.m. eller mangel på ny
viden i forbindelse med nye strategiske ud
fordringer eller forretningsudvikling kan derfor
have negativ indflydelse på virksomheden. En
interim manager er en højt specialiseret ledelses
ressource, som går aktivt ind som beslutnings
tager og eksekverer på opgaver. Som leder kan
en interim manager indgå i stort set alle funk
tionsområder – Afhængig af organisationens
behov kan der være tale om en periode på alt
fra et par uger til 12-18 måneder.

En ledelsesindsat med fokus på eksekvering
En Interim Management leder aktiveres hurtigt
og effektivt. Efter et møde med virksomheden,
hvor behov og opgaver præsenteres, går vi i
gang med at finde de nødvendige kompetencer.
Interim manageren vælges på baggrund af sine
faglige kvalifikationer og erfaringer med at løse
opgaver, som modsvarer behovet i virksomheden.
Med Interim Management gøres ledelsessupport
ligeledes til en variabel omkostning for virksom
heden, samtidig med at de juridiske og økonomiske
forpligtelser ved en fastansættelse undgås. Da
midlertidige ledere tilbyder deres kompetencer til
en dagsløn, er det tillige en omkostningseffektiv og
gennemsigtig løsning.

Kvalitet med kort varsel
Holmgaard Management råder over et stort
netværk af kvalificerede kandidater, som både
har betydelig senior ekspertise og ledelseserfaring
inden for deres felt og en praktisk forståelse fra års
erfaring i at løfte konkrete opgaver. Kort sagt: vi
har kandidater med unikke kompetencer.

Søg på
Interim
Managers
Fordelene ved en interim manager

På vores hjemmeside

• Interim Managers er meget energiske,
entusiastiske og passionerede

holmgaardmanagement.dk

• Hurtigt – kan begynde inden for 10-14 dage
• Ekspertise – er erfaren, specialiseret og højt
kvalificeret

kan du søge blandt vores
kandidater. Du kan søge
på uddannelse, erfaring,
nøgleord m.m.

• Fokus på eksekvering – arbejder med fokus på
succes og mål
• Variabel omkostning – undgå juridiske og
økonomiske arbejdsgiverforpligtelser
• Ingen administration – vi håndterer alle
administrative forhold inkl. aflønning
• Omkostningseffektivt – aflønnes på dagsbasis;
derved kan omkostningerne let beregnes

Få et uforpligtende møde
Hvis du vil vide mere, så vil vi foreslå et møde – som
er helt uforpligtende og gratis. Du er naturligvis
velkommen til at få mere at vide ved at besøge
os på vores hjemmeside:

www.holmgaardmanagement.dk
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