JUREK INTERIM
BEHÖVER NI EN TILLFÄLLIG LÖSNING
PÅ CHEFS- ELLER SPECIALISTNIVÅ?
VAD? En tillfällig chef har sällan eller aldrig tid att växa in i rollen. Under en begränsad
tid ska de vara på plats i organisationer som är i förändring. Det kräver erfarenhet, både
av branschen och av att hantera olika situationer. Vi har ett stort antal interimschefer
och kvalificerade specialister i vårt nätverk som tagit ett medvetet karriärval att arbeta
inom interim management! Alla våra konsulter har lång dokumenterad erfarenhet av att
arbeta på såväl specialistnivå som på ledningsnivå - i olika branscher och med olika
kompetensområden.

NÄR? Det finns många tillfällen då en interimslösning är att föredra framför en

mer permanent rekrytering! Exempelvis vid en akut vakans, en förändringsprocess,
genomförande av större projekt, genomlysning av avtal mm. En traditionell rekrytering
är vanligast vid långsiktiga och planerade personalförändringar. Men under en kort
utvecklingsfas eller en oväntad förändring är det oftast mer effektivt att använda tillfällig
kompetens.

HUR? Jurek Interim har ett etablerat nätverk av chefer och specialister med lång

erfarenhet av förändringsarbete. Vi följer samma process som vid en vanlig rekrytering
via Executive Search och skräddarsyr varje uppdrag för att alltid hitta en person med rätt
kunskaper, erfarenheter och förståelse för kundens behov och situation.

VARFÖR? Att använda interimslösningar som en del av personalstrategin ger ett

kostnadseffektivt verktyg som ökar organisationens flexibilitet. Vi ser också att intresset för
att hyra in högkvalificerade chefer och specialister har ökat. Idag används interimslösningar
exempelvis som ett sätt att täcka upp när en traditionell chefsrekrytering tar lång tid, vid
föräldraledigheter och när företag expanderar eller avvecklas.
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Jurek Rekrytering och Bemanning startades 2006 av serieentreprenören
Shervin Razani och omsatte 2018 drygt 200 miljoner. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och London är vi det självklara valet för kompetensförsörjning inom Juridik, Ekonomi, HR, Marknad & Kommunikation samt
Administrativa tjänster. Vi har ett av branschens största nätverk av tillgängliga kandidater och ett Talent Management team som arbetar dedikerat med
att searcha och headhunta de allra skarpaste profilerna. Vi tar stolthet i att
gång på gång kunna leverera klockrena matchningar mellan kandidat och
uppdrag- och vi gör det dessutom snabbt!
Vår verksamhet har utökats med två ytterligare initiativ för att skapa och
utveckla talang. År 2018 lanserade vi Jurek Institute där vi vidareutbildar
kandidater till specialister inom områden vi ser är eller riskerar att bli bristyrken och sedan början av 2019 erbjuder vårt dotterbolag ID Entity utvecklingstjänster och utbildningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.
De senaste åren har vi som bolag växt i snabb takt, vilket belönats med att vi
blivit utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri hela fem år i rad!

info@jurek.se

www.jurek.se
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