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Beskrivning
Författare: Eva Norrman Brandt.
Ny Chef är bok med syfte att ge praktisk och mental beredskap för nya chefer och ledare.
Boken är indelad i fyra block: Ledarrollen, Grupputveckling, Kommunikation och Balans.
Ny Chef behandlar det viktigaste som en nybliven eller tillträdande chef eller ledare behöver
känna till och lära sig. Teori varvas med inspirerande exempel från verkligheten. Boken
innehåller också aktuella intervjuer med chefer, rekryterare och HR-proffs som berättar om
hur de upplever dagens krav på ledare och vilka ledarskapsmetoder som de anser vara de
bästa. I bokens andra upplaga läggs mer fokus på agila arbetssätt och praktiska verktyg som
dagens ledare har stor nytta av i ett allt mer komplext arbetsliv. Med uppdaterade övningar och
aktuella intervjuer får läsaren på ett enkelt och pragmatiskt sätt en insyn i de förutsättningar
som gäller för ledare i olika organisationsstrukturer.
Ny Chef vänder sig till dig som fått erbjudande att bli chef, till dig som är ny i uppdraget eller
till dig som vill veta mer om vad chefs- och ledarskapsrollen innebär. Boken kan också med
fördel användas av ledare utan chefsmandat, exempelvis projektledare och processledare.
Boken är skriven av Eva Norrman Brandt. Författaren har mångårig erfarenhet som
organisationskonsult, ledarutvecklare och tidigare psykoterapeut. Eva är doktorand inom
området förändring och ledarskap, och är verksam som konsult och forskare på IPF Uppsala.

Annan Information
av Eva Norrman Brandt. häftad, 2017, Svenska, ISBN 9789152340479. 360 kr. Ny Chef är en
bok med syfte att ge praktisk och mental beredskap för nya chefer och ledare. Boken är
indelad i fyra block: Ledarrollen, Grupputveckling, Kommunikation och … E-bok. Laddas
ned direkt. 239 kr. häftad. Skickas inom 1‑4 vardagar.
Gratistidningens Metros nya chef blir Thomas Eriksson, i dag digital chef på Egmont
Publishing, skriver Medievärlden. I förra veckan tillkännagavs att Metros chefredaktör Staffan
Erfors lämnar tjänsten som han tillträdde så sent som i mars i år. Thomas Eriksson blir så
kallad publisher vilket innebär att han får ett.
Den nye chefen för FN:s fredsfrämjande insatser, Frankrikes förre Sverige-ambassadör JeanPierre Lacroix, måste säkerställa att fler västländer deltar i FN:s fredsfrämjande arbete. JeanPierre Lacroix, som var Frankrikes ambassadör i Sverige mellan 2011 och 2014, har utnämnts
till ny chef för FN:s fredsfrämjande insatser.
Ny chef på Wasp. Publicerat den 1 november 2017. Folk på väg. Contentstrategen Joakim
Arhammar rekryteras till Bonnier News contentbolag Wasp. Dela sidan:.
Ny chef för Private banking på SEB. SEB har utsett Erika Lundquist till ny chef för Private
banking. Erika Lundquist har 25 års erfarenhet från finansbranschen och har tidigare varit chef
för SEB i Luxemburg. ons, 2017-11-22 08:53. SEB har utsett Erika Lundquist till ny chef för
Private banking. Erika Lundquist har 25 års.
Ny som chef | Chefsutbildning - kurs Ny som chef blir din start som nybliven chef till ett
framgångsrikt ledarskap. Utbildning 2 dagar, nybliven chef.
LINKÖPING Linköping På onsdagen fick helikopterflottiljen på Malmen en ny chef. Det är
Jonas Nellsjö som tar över efter Peder Söderström.
Den 1 december tillträder Anna-Karin Norrman som ny marknadsområdeschef för
Riksbyggens fastighetsförvaltning i Göteborg. Anna-Karin Norrman kommer närmast från
tjänsten som verksamhetschef för Ronald McDonald Hus i Göteborg. Anna-Karin är utbildad
civilekonom men har även en sjukgymnastexamen med sig.
2 dec 2017 . Växjö Energi, Veab, har anställt en ny chef. Det är Växjö kommuns
hållbarhetschef Julia Ahlrot som rekryterats och börjar som Chef Strategi och
Omvärldsrelationer på Växjö Energi den 1 februari. - Det här är en viktig rekrytering för oss
för att med god framförhållning och på bästa sätt möta våra kunder och.
Steg 1 Lär känna personalen och verksamheten Ett ypperligt sätt för dig att etablera dig som ny
chef är att du sätter dig in i verksamheten utan att lämna för mycket synpunkter. En del
arbetssätt skiljer sig säkert från vad du är van vid, men innan du börjar kritisera eller förändra
något, försök i stället sätta dig in i hur saker har.

14 nov 2017 . Olof Sandstedt har utsetts till ny chef för finansiell stabilitet på Riksbanken. Han
har varit tillförordnad chef sedan i oktober, då Henrik Braconier lämnade sin tjänst. – Olof
Sandstedt har gedigna kunskaper inom området finansiell stabilitet, framför allt frågor som rör
bankanalys och finansiella marknader.
Avsnitt 14 – Ny som chef. I avsnitt 14 får vi vår första lyssnarkrämpa från Josefin som ska
vikariera som enhetschef i omsorgen under sommaren! Josefin vill få svar på hur man lyckas
som ny chef på en arbetsplats? Johan berättar om hur han agerade som ny chef på sitt första
chefsjobb där han beskriver sig som populär,.
Som chef ställs det krav på dig både ovanifrån och underifrån och kanske allra mest inifrån
dig själv. Ledarskap för nya chefer ger dig grunden att stå på .
Grundläggande utbildning för dig som blivit chef. Ny som chef är marknadens mest etablerade
kurs för nya chefer som erhålls i Stockholm, Göteborg & Malmö.
Scandi Standard rekryterar Fredrik Strømmen som ny Country Manager för den norska
verksamheten. Fredrik kommer närmast från Orkla där han tidigare har varit CEO för
koncernens kexverksamhet i Norge. Fredrik Strømmen ny chef Scandi Standard Norge
Fredrik har nästan 20 års erfarenhet från olika ledande.
När man blir arbetsgivare åt sina kamrater eller kanske brorsan gäller det att hålla i sär de olika
rollerna. Publicerad: tis, 2017-12-05 07:43. Läs mer om När kompisen blir chef ·
Kommentarer. Hitta nytt skogsjobb. Virkesinköpare i Ronneby Sydved AB. Publicerad,
december 5, 2017 - 13:40. Produktionsledare SCA skog AB.
6 dec 2017 . Martin Snickars tar ett steg upp och blir ny förvaltningschef på barn- och
utbildningsförvaltningen.
26 okt 2017 . Stefan Örgård blir ny chef för Göteborgs Naturhistoriska museum. Han tillträder
i början av 2018. – Att rekryteringen av en ny chef nu är klar är mycket positivt,
2 dagar sedan . Den första januari tillräder Johan Rahmberg rollen som chef för sektor
medborgare och samhällsutveckling, vi stämmer av med Rahmberg. (Sektor barn och
utbildning i Skövde kommun, Sektor medborgare och samhällsutveckling i Skövde kommun)
1 nov 2017 . LULEÅ Luleå Flottiljen som helikopterskvadronen i Luleå ingår i har fått en ny
chef.
Saco:s ordförande Anna Ekström blir ny generaldirektör för Skolverket. Det meddelade
regeringen på torsdagen.
Ny Chef upplaga 2. Ny Chef är en bok med syfte att ge praktisk och mental beredskap för nya
chefer och ledare. Boken är indelad i fyra block: Ledarrollen, Grupputveckling,
Kommunikation och Balans. I den andra upplagan läggs mer fokus på agila arbetssätt och
praktiska verktyg som dagens ledare har stor nytta av i.
Tvådagarskurs för dig som är ny i rollen som chef. Hitta din ledarstil, lär dig vinna dina
medarbetares förtroende, skapa goda relationer och ett motiverat team.
Efter en gedigen rekryteringsprocess med närmare hundra sökande har Svenska institutet
beslutat att utse Ewa Kumlin till ny chef för Svenska institutet i Paris. Foto: Karin Alfredsson.
– Vi är mycket glada att kunna välkomna Ewa Kumlin till SI. Ewa har med sin långa
erfarenhet av Sverigefrämjande verksamhet i utlandet,.
21 nov 2017 . Tomas Rosenberg har formellt sett redan tillträtt den nya funktionen, som chef
för enheten chef- och medarbetarskap på HR där han får det strategiska ansvaret för polisens
långsiktiga kompetensförsörjning. Men han kommer att stanna kvar som polisområdeschef i
sydvästra Götaland tills en ny.
Kursen Ny som chef ger dig verktyg så att du smidigt kan komma in i din nya roll. Att bli chef
innebär ett rejält kliv, inte minst mentalt. Många blir smickrade – högre lön, högre status och

större.
1 dag sedan . Maria Ivarsson ny chef vid vid Wihlborgs i Lund. Wihlborgs har anställt Maria
Ivarsson som ny regionchef i Lund. Hon tillträder den 5 mars. Publicerades igår. Rätta artikel.
Maria Ivarsson arbetar sedan 2014 som marknadsområdeschef för fastighetsförvaltning på
Riksbyggen i Lund, med ansvar för södra.
30 okt 2017 . Sandvik har utsett Göran Björkman till ny chef för affärsområdet Sandvik
Materials Technology och medlem av Sandviks koncernledning. Han efterträder Petra
Einarsson som lämnar bolaget för ett externt uppdrag. Förändringen träder i kraft den 1
november 2017. − Göran Björkman har med sin omfattande.
Ingen lyssnar. Medarbetarna snackar skit bakom din rygg. Maskar när du inte ser. Värst av allt
- resultaten uteblir och din nya position blir hotad direkt. Nej, det är knappast vad du önskar
när du äntligen kliver in i chefsrollen för första gången. Oavsett om du är ny som chef eller
mer erfaren, kommer du att göra misstag.
Johan Ahlgren, versamhetschef på Universitetssjukhuset i Örebro, har utsetts till ny
tillförordnad chef för RCC, Regionalt cancercentrum, i.
För alla barn, elever och vuxna studerande i våra verksamheter är det avgörande att få känna
trygghet och lust att lära. Det är personalens uppgift att inspirera och guida, förmedla
värderingar om respekt för alla och att ha fokus på måluppfyllelse.
Ny som chef är vår Chefsutbildning för dig som antingen nyligen blivit eller snart ska bli chef
eller VD. Chefsutbildning på 3 dagar som förbereder dig väl.
för 6 timmar sedan . E-handelsbolaget Qliro har utsett Carolina Brandtman till ny Head of
Qliro Financial Services. Hon kommer närmast från rollen som Managing Director för Sant.
Att vara chef i en idéburen organisation är både utmanande och inspirerande. Det innebär att
vara ledare i ett sammanhang som genomsyras av ideologi och värderingar och där viljan att
förändra.
30 aug 2016 . ”Låt mig börja med att avslöja en hemlighet. Du är inte ensam om att ha den
känslan. Undersökningar har visat att ungefär hälften av alla chefer, både nya och erfarna,
ibland känner att de inte är så duktiga på sitt jobb som de förväntas vara. Redan på 70-talet
myntades begreppet ”The impostor syndrome”.
14 nov 2017 . Olof Sandstedt har varit verksam som biträdande chef på avdelningen för
finansiell stabilitet sedan 2015 och var dessförinnan chef på enheten för bankanalys. Han
anställdes på Riksbanken 2007 och kom då närmast från JP Morgan. Olof Sandstedt har en
magisterexamen i företagsekonomi från.
Ny chef i Stångåstaden. Publicerad: den 6 december 2017 09:11; Uppdaterad: den 6 december
2017 09:17. Nu har Stångåstaden fyllt luckan som Marei Aktö lämnade efter sig när hon gick
till Länsförsäkringar Östgötas i september. Det blir Heidi Berger som tillträder tjänsten som
marknadschef den 1 februari 2018.
Ny som chef? Gratulerar! Vi bjuder på 12 tips som hjälper dig lyckas i din nya roll.
Ny chef på San Michele. Allan Klynne Staffan de Mistura har p.g.a. sitt arbete som FN:s
särskilda sändebud i Syrien beslutat sig för att avsluta sitt uppdrag som intendent vid Stiftelsen
San Michele. Från början av juni kommer fil.dr .Allan Klynne att leda verksamheten vid San
Michele fram till dess att en ordinarie intendent.
Om du är ny i din chefsroll behöver du extra stöd och kanske utbildning. Här är några råd från
Lotta Fogel, utbildare och coach i chef- och ledarskap. Kontakta gärna ditt Sacoförbund för
rådgivning redan när du söker eller blir erbjuden en chefstjänst.
24 nov 2017 . Den nuvarande kultur- och fritidschefen, Conny Zetterlund, ska sluta efter
många år på posten. – Få förvaltningschefer i Sverige har arbetat med sådana här områden
under så lång tid, säger Oxelösunds kommunchef Johan Persson. Persson är huvudansvarig

för rekryteringen av ny förvaltningschef och.
När du är i ny chefsrollen, står du inför många nya situationer och ansvarsområden. Här får du
våra tips om vad som är viktigt att tänka på i början.
Hultsfred är en lugn och trygg kommun med stora möjligheter för både barn och vuxna.
Hon blir ny chef i kommunen. Norrköping Maria Modig – där har ni Norrköpings kommuns
nya kultur- och fritidsdirektör. "Norrköping lockar jättemycket, främst för att man satsar på de
här områdena", säger hon. Eva Jensen. 11:45 | 2017-11-16. Efter det att Elsmari Juhlin lämnat
posten som kultur- och fritidsdirektör har.
Mikael Alfredsson ny chef för projektgruppen. 2017-11-10 | Hanna Janson. Specialfastigheter
har rekryterat Mikael Alfredsson som chef för företagets projektgrupp. Tjänsten är ny och ska
stärka organisationens arbete med en kraftigt ökad projektvolym. Efterfrågan på
säkerhetsfastigheter har ökat och Specialfastigheter har.
för 22 timmar sedan . Uppdrag granskning har fått en ny chef. Ulf Johansson, tidigare
programchef på SVT Nyheter, ersätter Nils Hanson som projektledare och ansvarig utgivare
för Uppdrag granskning. Dela på Facebook Dela på Twitter. I september stod det klart att Nils
Hanson, efter 14 år, lämnar uppdraget som.
för 4 timmar sedan . Qliro har utsett Carolina Brandtman till ny chef för Qliro Financial
Services. Hon kommer närmast från rollen som "Managing Director" för Santander Consumer
Bank Sweden.
Hon blir ny chef för Skatteverket - och hennes företrädare ska utreda kupongskatten.
Publicerad 2017-10-05 14:39. Katrin Westling Palm blir ny generaldirektör för Skatteverket
efter Ingemar Hansson som ska utreda kupongskatten. Foto: Claudio Bresciani/TT och
Magnus Hjalmarsson Neideman/TT.
Bengt Lindefeldt blir ny chef för ränte- och valutaförvaltningen på Fjärde AP-fonden.
Många företag riskerar att få brist på bra ledare inom några år. Förklaringen är att de är illa
förberedda på de stora pensionsavgångarna de närmaste åren när många 40-talister slutar. Det
visar en studie som chefsrekryteringsföretaget Alumni genomfört, som också pekar på att
nästa generations chefer har andra krav än.
27 nov 2017 . Nu står det klart att Ulf Myrestam, som i dag är kanalchef för P4 Kronoberg, blir
ny områdeschef för region Öst där P4 Jönköping, P4 Östergötland, P4 Kalmar och P4
Kronoberg ingår. – Ulf Myrestam är en empatisk, systematisk och mycket erfaren redaktionell
ledare med stort intresse för programutveckling.
5 sep 2014 . Carin Götblad är snart ny på jobbet. Igen. Den här gången vet hon exakt var hon
ska börja. Här delar hon med sig av tio bra sätt att ta befälet på nya chefsjobbet. ”Jag skulle
vilja säga att jag är som allra bäst chef just nu. Vi får en bättre värld med fler mogna kvinnor
på höga chefsposter”, säger hon.
20 nov 2017 . Utöver de nya riktlinjerna har IAB även anställt Orchid Richardsson som ny
vice-president och chef över IABs Data Center of Excellency. Richardsson kommer tidigare
från ett chefsjobb på 33Across där hon jobbat med globala strategier för företagets
publicistpartners. Hon har även varit på bland annat.
Om du precis har tillträtt din första chefsbefattning finns det många fallgropar och misstag
som du bör undvika. Några av de vanligaste misstagen kommer jag att beskriva här för dig.
Om du däremot har arbetat som chef en längre tid kan det vara kul och se om du håller med
mig om min erfarenhet av vilka misstag och.
Ny chef för Vård och stödSkriv ut. Jan Andreasson, IFO-chef i Bengtsfors kommun, anställs
från 1 maj som chef för Vård och stöd i Eda kommun. Då nuvarande chefen för Vård och
stöd May Hansson aviserat sin pensionsavgång under våren, har rekrytering av hennes
efterträdare nu genomförts. I konkurrens med ett antal.

Nu är tillsättningen av ny kontorschef på Nordeas privatmarknad i Umeå klar. Fredric Genberg
med ett flerårigt förflutet inom Nordea tillträdde tjänsten i maj.
Det är lätt att glömma hur det är att vara ny på en arbetsplats eller ny i en yrkes- roll. Den som
är ny som chef har dessutom en position som innebär viss makt över andra människor. Carina
Lätt, chefscoach, författare, beteendevetare, tipsar om vissa saker som en ny chef bör tänka på.
lEDARskAp.
I och med rollen som ny chef tackar du ja till att axla ett stort ansvar, många krav och
förväntningar som du härmed måste hitta ett sätt att hantera.
24 jan 2017 . Pris: 364 kr. Häftad, 2017. Finns i lager. Köp Ny chef av Eva Norrman Brandt på
Bokus.com.
Från januari är Kristina Bengtsson ny chef för Arbetsförmedlingen i Eskilstuna och Strängnäs.
Hon efterträder Patrik Vikström som gått vidare till annan tjänst inom Arbetsförmedlingen.
Kristina Bengtsson har lång erfarenhet av Arbetsförmedlingens verksamhet, då hon varit
anställd i olika roller i myndigheten sedan 1993.
4 dec 2017 . Stefan Sager Righetti är sedan den 1 december ny hotelldirektör på Grand Central
by Scandic. han kommer senast från Scandic Alvik där han varit hotelldirektör sedan 2013.
Han har tidigare även varit hotellchef på Hotel Rival och Scandic Infra City. – Det ska bli
riktigt roligt att få ta sig an ett hotell i.
"Ullhare" ny chef för badanläggningarna. Varberg Risk för trängsel när Håstens simhall stängs.
Nyfiken på mer? Denna artikel är en del av vårt Plusmärkta innehåll. Plus ger dig tillgång till
hela innehållet i alla våra digitala kanaler när, var och hur du vill.
HÅBO Håbo Elisabeth Forsberg blir ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen på Håbo
kommun.
2 dagar sedan . TOPPJOBB 1TOPPJOBB Region Gotland gick under tisdagen ut med vem
som blir ny chef för kulturskolan på ön. "Har möjlighet att bli en framgångsrik ledare för
kulturskolan."
Du som är ny som chef får här 5 konkreta tips hur du undviker de värsta fallgroparna,
presentation av länkar till mer information och förslag på utbildning.
Johan Torgeby ska bli ny chef för den stora banken SEB. Han är 42 år gammal och har arbetat
i ledningen för banken sedan år 2014.
När du är ny som chef möter du nya utmaningar och förutsättningar. Vi erbjuder en
tvådagarskurs som ger dig koll på läget.
1 dag sedan . SVT Nyheters tidigare programchef Ulf Johansson blir ny projektledare och
ansvarig utgivare för Uppdrag Granskning. Johansson ersätter Nils Hanson, mångårig
medarbetare och chef för programmet som han nu lämnar efter 14 år.
14 nov 2017 . Den första januari byter kommunledningsförvaltningen namn till
samhällsserviceförvaltningen. Ny chef där blir Anna Liedholm, som tar över efter
tillförordnad kommunledningsförvaltningschef Anders Ledskog. Anna Liedholm kommer
närmast från jobbet som vice vd på Göteborgs Stadshus Ab. Hon är jurist.
6 dec 2017 . Borås stad har fått en ny högste chef för gymnasie- och vuxenutbildning. Christer
Samuelsson, 56, lämnar en post som stadsdelsdirektör för det nya uppdraget sju mil österut.
Möjligheten att bidra till samhällsnytta och rätt mandat och befogenheter ligger i topp när
nyanställda chefer i staten rankar vad som är mest attraktivt hos arbetsgivaren. Det visar denna
rapport där Arbetsgivarverket brutit ut chefernas svar ur undersökningen "Vägval för
samhällsnytta och utveckling" som kartlade vad.
Joanna Sandell tar över som chef för Södertälje konsthall. Senast kommer hon från jobbet
som chef för Kalmar konstmuseum.
1 dag sedan . Efter fyra år på posten har Olof Ljungberg lämnat tjänsten som näringslivschef i

Torsby kommun. Han har redan börjat sitt nya jobb som centrumchef på Bergvik köpcenter.
7 dec 2017 . Frida Edman, som nyligen tillträtt som tillförordnad chef för Bokmässan,
meddelar att Nya Tider inte får ställa ut nästa år. Hon menar att tidningen stjäl all
uppmärksamhet. Ett märkligt argument, kan tyckas, då alla andra mässor försöker locka till sig
utställare som det finns ett intresse och en debatt kring. 247.
13 nov 2017 . Caroline Hagström har fått tjänsten som chef för sektor samhällsbyggnad i
Skövde kommun. Hon tillträder i februari.
4 dec 2017 . Anne Swartling har rekryterats som ny sektionschef för WSP Miljömanagement.
Hon har en gedigen erfarenhet av ledarskap kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor och
kommer närmast från RSM&CO där hon arbetat som affärsområdeschef, skriver WSP i ett
pressmeddelande. Anne har i grunden en.
Ny chef för kost och städ. Vi välkomnar Sara Ekelund som ny chef för kost och städenheten i
Sotenäs kommun. Hon arbetade tidigare som kostchef i Dals-Ed kommun. Sara Ekelund är
uppväxt i Kungälv, men bor sedan några år tillbaka i Mjölkeröd i Tanums kommun. Hon har
ett stort intresse för mat och måltidsmiljön och.
21 nov 2017 . Diagnostiskt centrum i Kalmar län hämtar sin nye chef från Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg.
30 nov 2017 . Monica Rodrigo blir ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Hon är i dag
generaldirektör för Rättsmedicinalverket och tillträder den nya tjänsten den 1 mars nästa år.
Rodrigo har tidigare arbetat som chefsjurist vid Ekobrottsmyndigheten, liksom vid
Rikspolisstyrelsen. Mellan 2011 och 2015 var hon.
Ny chef för Uppdrag granskning. Västsverige Ulf Johansson, som var chefredaktör på
Bohusläningen för 20 år sedan, efterträder Nils Hansson som ansvarig utgivare och
projektledare på Uppdrag granskning. Nyfiken på mer? Denna artikel är en del av vårt
Plusmärkta innehåll. Plus ger dig tillgång till hela innehållet i alla.
Månadens alumn Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, har mest makt i
Skolsverige – om man inte räknar med politiker. Och hon finns högre upp på makthavarlistan
än utbildningsminister Jan Björklund, åtminstone om man får tro tidningen Skolvärlden. AnnMarie Begler har varit chef inom.
Eva Nygren lämnar Trafikverket, ny chef för Investering blir Ali Sadeghi.
28 nov 2017 . Sofia Nyctelius Krook blir chef för mobiloperatören Tres företagsaffär. Hon
kommer närmast från en roll som vd på Schibsteds tjänsteförmedlingsbolag ServiceFinder och
har dessförinnan haft flera seniora chefsroller inom Schibsted, Telenor och Bredbandsbolaget.
Innan dess var hon marknads- och.
Ny chef i palliativvården. Georg Engel, med dr och specialist i onkologi, blir ny
verksamhetschef för Stockholms Sjukhems palliativa vård från och med februari 2018. Han
tillträder tjänsten som verksamhetschef i februari 2018 och ersätter då Mats Brådman som haft
uppdraget sedan 2015. speach-bubble. 0 Kommentarer.
9 nov 2017 . Regiondirektör Hans Viklund, säger att det inom kort kan vara klart med
enhetschef vid kirurgin i Örnsköldsvik, men man måste ju fråga sig hur det kan vara så lätt att
tillsätta chefer, när verksamheten, vården raseras allt mer i Västernorrland, något som vare sig
regiondirektör Hans Viklund Region rådet Erik.
Ny chef för Uppdrag Granskning. 14 december, 2017. Det blir Ulf Johansson, tidigare
programchef för SVT Nyheter, som ersätter Nils Hanson som projektledare och ansvarig
utgivare för Uppdrag Granskning. Nils Hanson meddelade i höstas att han efter 14 år slutar på
tjänsten, för att gräva på egen hand innan han går i.
Hur känns det att börja på Länsstyrelsen Östergötland? Det känns fantastiskt spännande. Det

ska verkligen bli roligt. Jag ser fram emot att få återkomma till naturvårdsfrågorna. Jag ser
fram emot att få arbeta med ett brett perspektiv i ett fantastiskt län. Varifrån kommer du
senast? Jag har jobbat drygt ett år i Västerås, som.
1 dag sedan . ICA Fastigheter stärker verksamheten inom projektutveckling med en ny
chefsroll som tillträds av Fredrik Johansson. Fredrik Johansson är i dag projektutvecklare
inom ICA Fastigheter och kommer i den nya rollen leda arbetet inom avdelningen för
projektutveckling. Han tillträder rollen som chef.
Ny chef för svenska CCBE-delegationen. Advokatsamfundet har utsett Jan E. Frydman till ny
delegationschef. Jan E. Frydman, advokat och delägare på Ekenberg & Andersson
Advokatbyrå, är sedan årsskiftet delegationschef för den svenska delegationen i CCBE, Rådet
för de europeiska advokatsamfunden.
Är du ny som chef eller är du chef som söker kompetensutveckling? På utbildning.se har vi
samlat Sveriges bästa utbildningar. Sök och jämför kurser här!
Ledarskapskursen som snabbt tar dig in i rollen som chef. Lär dig tackla konflikter, prioritera
och skapa välfungerande team som når sina mål.
22 nov 2017 . SEB har utsett Erika Lundquist till ny chef för Private Banking. Erika Lundquist
har 25 års erfarenhet från finansbranschen och har tidigare varit chef för SEB i Luxemburg.
Erika Lundquist har varit anställd på SEB sedan 2008 och har haft olika roller både inom
division Stora Företag och Finansiella.
8 dec 2017 . Vi är glada att kunna hälsa Leif Newman välkommen som chef för global
samordning på Naturskyddsföreningen. Leif har lång erfarenhet av internationellt
utvecklingssamarbete och kommer nu att få det övergripande ansvaret för
Naturskyddsföreningens globala program med cirka 40.
Ny chef på Certifiering. Organisationsfrågor, ledarskap och hur vi kan samverka för att hjälpa
näringslivet – det är några områden som ligger Anders Sjelvgren varmt om hjärtat. Sedan
några veckor är han chef för certifieringsenheten med placering i Borås. De senaste tio åren
har Anders haft olika chefsbefattningar på.
24 nov 2017 . Ola Bengtsson ska styra ungdomens hus: "Det här känns jättebra" (Stureplan,
Skara kommun, Sävsjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Skara kommun)
20 nov 2017 . Mats Bergström från Hindås blir ny chef för Polisområde Skaraborg Helena
Trolläng som lämnade tjänsten för nya arbetsuppgifter tidigare i höstas. (Polisområde
Skaraborg , Polisen)
6 dec 2017 . Den nya chefen har släppt sin post som tillförordnad vd för hela Getinge och blir
nu ny vd för Arjo.
för 5 timmar sedan . STOCKHOLM (Direkt) Qliro har utsett Carolina Brandtman till ny chef
för Qliro Financial Services. Hon kommer närmast från rollen som "Managing Director" för
San.
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