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1999 – heden

Werkzaamheden:

Tijdelijke vervanging of ondersteuning
van management op afdelingen of
binnen productgroepen

Rol PBG:

Redenen om een interim managers aan te trekken kunnen divers zijn. Heeft u
tijdelijke vervanging van een huidige of vorige manager nodig omdat er na het
vertrek van de vaste manager nog geen geschikte opvolger is gevonden, of
omdat de huidige manager langdurig uit de roulatie is, PBG kan u behulpzaam
zijn. Met deze tijdelijke vervanging kunt u PBG ook een specifieke opdracht of
verandering in de organisatie of werkstructuren meegeven.

Tijdelijke vervanging.

Voor tijdelijke vervanging of ondersteuning van het management op uw
afdeling of productgroep kunt u zich beroepen op professionele managers van
PBG. Binnen zeer korte tijd kunnen wij u een passende interim manager
aanbieden, uiteraard afgestemd op uw vraag en uitgerust voor de eventuele
specifieke opdracht. Onze interim managers zijn ervaren adviseurs, die qua
kennis en persoon bij uw organisatie passen.

Procedure:

Een zorgvuldige start vormt de basis voor een goed resultaat. In een
persoonlijk gesprek wordt de inhoud van de opdracht en het gewenste profiel
van de interim manager vastgesteld. Hierna worden bieden wij u één of
meerdere kandidaten aan. Na persoonlijke gesprekken met de kandidaten,
maakt u een keuze.

PBG gaat verder:

Een goede begeleiding en frequente evaluatie van de opdracht is voor u zeer
belangrijk. Wij monitoren de kwaliteit en voortgang van de opdracht dan ook
op de voet. Bij afronding van de opdracht zorgen we ervoor dat de kennis in
uw organisatie geborgd blijft, door een overdrachtsdocument en een
uitgebreide eindevaluatie.

Specifieke opdracht:

Naast het zorg dragen voor vervanging kunnen uw organisatieonderdeel
verder professionaliseren doormiddel van:
• Intervisie, training en coaching van
medewerkers
• In company opleidingen
• Implementatietrajecten

• Beleidsmatige transparantieslag
• Beschrijven bedrijfsvoering processen
• Cultuurverbeteringstrajecten
• Projectmatig werken

