EC Interim er et bemandingskoncept, der løser akutte udfordringer eller
varetager forandringsprojekter.
EC Interim tilfører i en kortvarig periode en ressource med direktørkompetencer til organisationen, når der
opstår et særligt behov. EC Interim leverer en forlænget arm til den eksisterende direktion i virksomheden,
og særligt i tidspressede situationer. Årsagerne kan være mange, f.eks. projekt- og programledelse, vækst
eller transformation, turn around eller omstruktureringer, ønske om resultatforbedringer, international
ekspansion, krisehåndtering, sammenlægninger eller opkøb, produktudvikling eller lancering, eller et akut
opstået behov for bemanding af en kritisk post indtil en ny permanent ressource er fundet.
Med EC Interim tager det kun få dage fra en kunde henvender EC Interim til en/flere mulige kandidater er
på plads til en samtale. Hvis du vil vide mere om, hvorvidt EC Interim kan hjælpe dig, så skriv på
info@executivecognito.com
Hvem er EC Interim direktøren?
EC Interim direktøren er en midlertidig ressource, der bringer organisationen sikkert igennem en akut
opstået situation eller en klart afgrænset planlagt opgave. Konceptet er optimalt i forbindelse med
ekstraordinær travlhed, eller når en kernemedarbejder forsvinder, og der er behov for en ressource til at
løfte rollen indtil en permanent løsning er fundet.
Kandidaterne hos EC Interim findes bland Executive Cognito´s medlemmer som er Between job. Det er højt
kvalificerede og erfarne direktører, som er midlertidigt uden job, og de har alle løst lignende udfordringer
med gode resultater.
Hvorfor anvende en EC Interim direktør?
EC Interim direktøren er i virksomheden i en begrænset periode på mellem 1 – 3 måneder. EC Interim
direktøren er ikke bundet af interne sociale relationer, hierarki og historik og fri for den emotionelle
tilknytning til brandet eksekverer den bedste løsning på effektiv og professionel vis og sikrer forankring i
organisationen, hvor de indgår som en aktiv del af teamet. En talentfuld EC Interim direktør formår at
aktivere organisationens eksisterende kompetencer og dermed forankre ejerskabet i organisationen også
efter Interim-perioden er slut. Man kan beskrive EC Interim direktøren som en midlertidig tilførsel af
specifikke nødvendige kompetencer, der bruges til analyse af problemet, udarbejde den bedste
løsningsmodel og sikre gennemførsel af implementeringen. EC Interim direktøren er en værdifuld
sparringspartner, der hjælper direktionen/bestyrelsen til at komme sikkert igennem processen.
Praktik og pris
Hvis du mangler en midlertidig ressource med direktørkompetencer, så skriv til Executive Cognito på
info@executivecognito.com. Beskriv opgaven og de kompetencer du mangler, så finder vi nogle egnede
kandidater, og sender dem til dit gennemsyn. De af dig udvalgte kandidater kan tages til en samtale, og hvis
der findes en egnet kandidat, lejes kandidaten gennem Executive Cognito.
1 månedsleje af en direktør i 160 timer koster DKK 120.000 ekskl. moms.
3 måneders leje af en direktør i 240 timer koster DKK 160.000 ekskl. moms.
3 måneders leje af en direktør i 480 timer koster DKK 250.000 ekskl. moms.
Vi er her for vores medlemmer, og vi hjælper dem uden job tilbage i job igen, og direktørerne med job som
skal bruge en ekstra hånd – dem får vi også hjulpet.
Ordningen er gratis, hvis der ikke bliver indgået en aftale med et af vores medlemmer.
Alle vores medlemmer har underskrevet en fortrolighedsaftale som en del af medlemskabet hos Executive
Cognito.
Vi glæder os til at høre fra dig.

