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With HR professionals increasingly expected to be "business partners", are you prepared with the skills and
tools to make a positive difference to your organization? As the recognised definitive guide to the topic, HR:
The Business Partner, second edition, offers practical insights to take you through the challenging process of
business partnering, including: * No-nonsense description of what business partnering entails, with case
studies to illustrate real-life practice * Detailed coverage of the common challenges and advice on how to
overcome them * Guidance on how to develop the skills and confidence required to work effectively Covering
the transition from working operationally to working strategically and the tools, techniques and skill sets
needed for partnering, this inexpensive guide will help to both add real value to your business and to develop
your career in business partnering. If you are aspiring to or about to embark on a business partner role, this
book will provide you with ideas and inspiration for the position.
Stillingen rapporterer til HR-direktør i Oslo og skal primært supportere våre prosjekter i tunnel avdelingen. Du
vil få ansvar for å følge opp ca. Amesto er totalleverandør innen området HR og lønn. Vi tilbyr alt fra
systemer, tjenester og rådgivning til rekruttering og personalutleie. Capus HR Management dekker hele
fagområdet HR. Selskapets deltakere har flere tiårs erfaring fra ledelse, rekruttering, og bemanning.
Capus har et meget bredt og. Under samme tak - Simplifying business. Hos Amesto tenker vi flyt, helhet og at
system og tjenester henger sammen - på tvers av forretningsområder og land. Nygaard har tidligere vært

Partner og Managing Partner hos et annet ledende Executive Search-firma, og har løst flere vellykkede og
krevende rekrutteringsoppdrag. Amesto Solutions er spesialister på forretningssystemer innen CRM, ERP og
HR.
Vi er forhandlere av Visma, Huldt & Lillevik, Qlik og SuperOffice. Har du lyst til å jobbe med noe som gjør
en forskjell for samfunnet vårt? Da er Sweco stedet for deg. I Sweco er ikke fremtiden noe abstrakt og fjernt.
Faktisk. Leietakerrådgivning. Din prefererte leietakerrådgiver. Som leietakers representant sikrer vi de beste
lokaler for optimal drift av virksomheten EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift,
transaksjoner og rådgivning. Compello har 50 samarbeidspartnere i Norge. Våre partnere leverer våre
løsninger innen eFaktura, Fakturagodkjenning og EDI.
Finn din lokale partner.

