Vår konsultlösning: Gig by H&H
En snabbt föränderlig värld ställer nya krav på kompetens. Behoven
varierar och inte sällan behövs spetskompetens inom ett område under en
begränsad tid. Flexibilitet är en nyckel till hållbar kompetensförsörjning och
en långsiktigt konkurrenskraftig organisation.
Nya förutsättningar ger nya kompetensbehov. Vi behöver nya sätt att organisera
oss som tillåter flexibilitet och där rätt
personer kan röra sig in och ut ur
organisationen för att bidra med sin
kompetens vid rätt tillfälle.
När du behöver extra resurser under en
begränsad tid eller med kort varsel kan en
gig:are vara lösningen. En gig:are är en
konsult som är handplockad för ett
uppdrag, som ska lösa ett specifikt problem
eller komma med nya perspektiv i
förändringar.

”

Handplockade konsulter
för att lösa ett specifikt
uppdrag.

För att hitta rätt gig:are för uppdraget
behöver du veta vad du söker. Vi
rekommenderar att alltid starta med en
behovsanalys för att förstå vad som gör
störst skillnad i din organisation och för din
affär.
Som alltid lägger vi stor vikt vid att både
hitta rätt färdigheter och rätt person som
kan göra skillnad för organisationen.
Personens potential, värderingar och
drivkrafter är ofta det som är avgörande för
att lyckat samarbete.

I vårt breda nätverk finns gig:are på alla
nivåer; studenter, seniorkonsulter, digitala
ninjor och allt däremellan.

Full flexibilitet
Eftersom vi har gjort en kvalitetssäkring och
personliga möten med dessa unika
personer kan vi snabbt matcha behovet för
varje given situation. Våra gig:are har alltid
uppdaterad och relevant kunskap inom sitt
område och finns tillgängliga omgående för
längre eller kortare uppdrag på deltid eller
heltid, allt från några veckor till längre
perioder.
Några exempel på situationer då en gig:are
kan vara lösningen:
• I perioder av förändringsarbete, till
exempel rekryteringsfaser
• Vid behov av specialistkompetens under
en viss tid eller till specifika projekt
• Inför utmaningar som inte kan lösas med
intern kompetens
• Vid behov av bollplank, coacher som
agerar stöd i en process eller i ett
förändringsarbete
• Vid behov av föreläsare eller talare

Kom igång
Prova en virtuell kommunikatör från
290 SEK/h (exkl. moms)

En hubb i gig-ekonomin
Fler och fler talanger väljer tillfälliga uppdrag, gig, snarare än tillsvidareanställningar. Gig-ekonomin växer snabbt. Vi vill
vara hubben som snabbt kan koppla ihop
rätt gig:are med rätt uppdrag och samtidigt
ge gig:aren en tillhörighet och kontinuerlig
input till utveckling.
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