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Human Capital levererar Interim
Management till det privata näringslivet
såväl som till offentlig sektor. 
 
Vi hyr ut seniora chefer och skickliga ledare
med hög kompetens och med bred
erfarenhet från olika typer av branscher och
i organisationers olika typer av faser. 
 
Framför allt är cheferna goda
förändringsledare och har ofta erfarenhet av
många olika typer av förändringsresor. Vi
har ett mycket stort nätverk och är noga
med att leverera med hög kvalitet.

En exekutiv tjänst i Human Capital



Precision i leveransen av
interim chef och ledare

“Vår skicklighet att matcha
uppdrag med rätt interimschef

vilar på en gedigen kunskap 
och erfarenhet inom området.”

“Vårt stora nätverk och personliga kontakt med vår interimschefer –
gör oss mycket snabba på att tillsätta uppdrag."

Hög kompetens inom 
Interim Management 
Vårt konsultteam har
tillsammans över 50 års
erfarenhet från rekrytering
och Interim Management.
Utöver det har vi även egen
erfarenhet av arbete som
chef och ledare i olika
positioner.

Ett omfattande nätverk av
interimschefer 
Vi arbetar aktivt med att
skapa personliga relationer
med våra interimschefer. Vi
arrangerar regelbundna
nätverksträffar 5–6 gånger
per år och är måna om att
skapa långsiktiga relationer
med ett ömsesidigt utbyte.

Vi förstår din 
organisations behov 
Med ett stort intresse av
samhälls- och näringslivs-
frågor håller vi oss ständigt
uppdaterade med vår omvärld
och vi har även stor erfarenhet
från organisations- och
förändringsledning. 

Kvalitetssäkrad process 
 Vi tar alltid en tydlig kravprofil
för att på bästa sätt kunna
identifiera aktuella kandidater
för ett specifikt uppdrag. Alla
kandidater intervjuas för att
säkerställa kompetenser och
matchning mot kravprofil.
Självklart tas även referenser.

Partnerskap och ett
förtroendefullt samarbete är
viktigt för oss
Löpande kontakt under
uppdraget med både kund
och interim ledare är för oss
en självklarhet.



Extern kompetens
som lönar sig

“En erfaren interim chef och ledare har förmåga att snabbt sätta
sig in i processer, skapa förtroende för sin person och har stor
erfarenhet att analysera situationen av nu- och börläge. 

Våra interimschefer är rutinerade, trygga och stabila ledare som
tillför stor kunskap och erfarenhet från många olika typer av faser i
en organisations livscykel. De ger mer än vad man frågar efter.”

Situationer då Interim 
Management gör sig allra bäst

Förändring
Det kan vara en god idé att ta in en
interimschef när man står inför en
förändring. Det kan röra sig om en ny
marknad, ny produkt, en börsnotering,
effektivisering eller att man behöver öka
lönsamheten kraftigt och kompetensen
inte finns inhouse.

Vakans
Om en chef/ledare säger upp sig, blir
långvarigt sjuk eller går på föräldraledighet
 kan det vara svårt att ersätta med en
vikarie. Då kan det vara enklare att hyra in
en interim chef som har den kompetens
som behövs.

Rekrytering av ersättare
En interim chef/ledare gör att man i lugn
och ro kan utföra sin rekryteringsprocess i
den takt som behövs – interimschefen kan
även vara behjälplig med analys av
kravprofil och utförandet av rekryteringen.

Roller vi tillsätter inom
Interim Management 

CEO

CFO

COO

CIO

HR-chef

Inköpschef

Försäljningschef

Marknads- och

kommunikationschef

Affärsområdeschef inom

offentlig- och privat sektor

Enhetschef inom offentlig-              

och privat sektor

Vård, skola- och omsorgschefer



Vi hjälper dig välja den bästa 
interimschefen till din organisation

Åsa Bergman Målbäck, 
Affärsområdeschef Interim Management

 
Åsa har en examen från PAO-programmet från

Stockholms universitet. Hon har haft olika
linjechefsroller i olika branscher, bland annat som HR-
chef och dotterbolags-VD. Rekrytering har varit en röd

tråd i alla hennes uppdrag och de senaste åren har Åsa
arbetat specifikt med Interim Management.

.

Stefan Bölin, 
Seniorkonsult Interim Management

Stefan har en Bachelor of Science economics från San
Diego State University. Han har arbetat med rekrytering
av specialister och chefer i knappt 20 år, samt även de
senaste åren med Interim Management. Dessförinnan
har han arbetat inom bank och finans många år, bland
annat som nordisk marknadschef för Fidelity
Investments – världens största fondförvaltare.

Human Capital – en del av NGS Group
NGS Group är en ledande nordisk koncern inom rekrytering, bemanning,

interimslösningar samt executive search.
 

På NGS Group har vi ett tydligt mål – att skapa samhällsnytta och medverka till
en innovativ och dynamisk arbetsmarknad. För att göra det behöver vi hela tiden

utveckla och anpassa vårt erbjudande så att vi kan möta och förutse våra 
kunders skiftande behov.


