
M2M-erbjudande från Nordic Interim 
Inom SwedenBIOs medlemskår finns en stor klokskap samlad hos erfarna ledare. Nordic 
Interim vill därför ge SwedenBIOs medlemmar möjlighet att återanvända erfarenheter och 
på så sätt bidra till varandras och samhällets utveckling. 
 
Många verksamheter har från tid till annan behov av senior och specialiserad kompetens 
tillfälligt och/eller på deltid. Samtidigt finns i andra verksamheter kompetens som inte 
används fullt ut och som skulle kunna ställas till andra verksamheters förfogande. 
 
Interimsuppdrag brukar anlitas när det finns en senior vakans som snabbt behöver fyllas 
eller när en verksamhet står inför stora förändringar som kräver kompetens eller kapacitet 
utöver vad som redan finns på plats. 
 
Nordic Interim har tagit fram en ny tjänst riktad till SwedenBIOs medlemmar där senior och 
specialiserad kompetens kan delas eller lånas ut mellan verksamheter. Medlemsföretag och 
deras anställda kan kontakta Nordic Interim för att ställa sina tjänster till förfogande för 
andra medlemsföretag och medlemsföretag med behov av senior och specialiserad 
kompetens kan höra av sig till Nordic Interim för matchning mot tillgänglig kompetens. 
 
I erbjudandet ingår att: 

• SwedenBIOs medlemsföretag och deras anställda kan vända sig till Nordic Interim när de 
kliver av sina uppdrag eller har ledig kapacitet som kan tillgängliggöras för andra uppdrag på 
hel eller deltid. 

• Nordic Interim utifrån SwedenBIOs medlemsföretags förfrågningar presentera kvalificerade 
kandidater till seniora eller verksamhetskritiska roller på interimsbasis, på hel eller deltid. 

• Nordic Interim förmedlar och administrerar kompetensutbytet samt erbjuder ett förmånligt 
pris på interimstjänster (specificeras av NI) 

 
Nordic Interim är idag det ledande företaget i Norden inom interimstjänster på senior nivå. 
Uppdragen omfattar framförallt VD och andra roller på företagsledningsnivå samt seniora 
specialister.  
 
Life Science är Nordic interims största affärsområde med uppdrag som spänner över Hälso- 
och sjukvård, Läkemedel, Medicinteknik och digitala vårdtjänster. Företaget har ett stort 
kontaktnät genom kunder och samarbetspartners och genom att företagets medarbetare 
har mångårig erfarenhet från seniora linjechefsbefattningar inom Life science.  
 
Nordic Interim är en aktiv medlem i Sweden och har flera av SwedenBIOs medlemsföretag 
som uppdragsgivare. 
 
Välkommen att höra av er till Nordic Interim!  
  
Kontaktperson:  
Cecilia Brinck  
E-post: cecilia.brinck@nordicinterim.com 
Tel: +46 73 650 80 17 
www.nordicinterim.com 


