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Vill du vara med i vårt nätverk?
Assist.nu – ett sätt att förena frihet med sammanhang.
Assist.nu bildades 1998 för ge en lösning på hur man som ensam konsult ska
kunna kombinera frihet med sammanhang och kvalitet. Som ensam konsult kan
man känna sig helt utelämnad. Ingen att bolla idéer med, ingen att få praktiska
tips av, svårt att klara större projekt. Som anställd konsult i ett större bolag kan
det vara svårt att känna totalt ägarskap för affären och kunden. Det du gör märks
inte direkt i ditt lönekuvert. Du kan inte heller själv välja vilka kunder du vill ta.
Sålt är sålt. Vår lösning är Assist.nu, som är ett marknadsföringsnätverk där ett
antal enmans- eller fåmansbolag ingår.
Assist.nu skall bestå av seniora konsulter med gedigen erfarenhet inom konsulting, ledarskap och förändringsarbete. Vårt unika erbjudande är att vi arbetar
genom våra kunder, genom att bistå med både kunskap och coachning – ”Vi ger
målgivande passningar”. I vissa fall när kunden inte kan, hinner eller vill bygga
upp en intern kompetens kan vi även gå in och avlasta.

Våra expertområden
Organisation, ledarskap, coachning, utformning
av layout i verkstad och lager, arbetsplatsutformning för bästa ergonomi och effektivitet,
säkerhets- och arbetsmiljöutveckling, produktutveckling samt Lean i alla dess former.
Har du någon kunskap som kan passa in?

Våra önskemål på dig
Om du ska passa in i vårt nätverk måste du ha en gedigen erfarenhet inom ditt
område. Även om vi hjälps åt med att skaffa kunder och gärna tar in varandra
som underkonsulter måste du i huvudsak skaffa dina egna uppdrag. Detta betyder att du måste ha ett kompetensområde som enkelt kan paketeras och säljas.
För att det ska vara lyckat i ett nätverk måste du vara beredd att bidra med tid
och kompetens för att bygga upp våra gemensamma produkter och metoder. Vi
ser även gärna att du är lite idealistisk och tar chansen att driva några världsförbättrande projekt, eller i alla fall något som kommer andra än dig själv till del.

Vad du får av oss
Du får ta del av de produkter och metoder som vi har byggt upp under många år.
Du kan räkna med att bli tillfrågad att delta som underkonsult i ett antal uppdrag.
Flera av oss jobbar även som coacher och mentorer varför vi gärna coachar dig.
Kontakta någon i nätverket så berättar vi mer.

I konsultgruppen Assist.nu ingår:
Effektiv Produktion AB, Mjölby, 0142 164 00
Post Lean Production AB Mjölby 0702 312 390
Säker Produktion AB, Stockholm, 0703 263 223
Teknik & Organisation AB, Luleå, 0920 22 89 00
http://www.assist.nu

