– Vi på Advise är duktiga skräddare, vi
skräddarsyr uppdraget tillsammans med vår
klient. Vi har en bred arsenal av verktyg och
vi utgår från individens behov, det finns inga
standardlösningar när det gäller en enskild
person, säger Gabriella Gustafsson, konsult
på Advise Consulting AB.
Advise Consulting grundades 1999 och
har idag fem konsulter. Företaget har sitt
kontor på Kungsgatan i Stockholm.
– Tillsammans har vi en bred och djup
kompetens inom HR-området. Kombinatio
nen av kompetenser gör att vi kan bidra till
lösning av de flesta frågor inom HR-området,
säger Gabriella Gustafsson konsult i Advise.
Karriärutveckling

Företaget arbetar med karriärutveckling
samt utveckling av ledarskap och team på
alla nivåer i företag och organisationer. Det
händer mycket inom företagen idag, inte
minst inom chefsleden.
– Vi bidrar med karriärutveckling för
att definiera det rätta jobbet för en person,
inom eller utanför den nuvarande arbets
platsen. Syftet är att så tydligt som m
 öjligt
definiera under vilka förutsättningar
vederbörande använder och utvecklar sin
kompetens, trivs, mår bra och levererar bäst
och mest effektivt.
– Vårt arbetssätt är också jordnära och
konkret. Vi arbetar ofta med coachning som
metod. Utgångspunkten är alltid individen,
den enskilda personen. Återkopplingen till

företaget är av central betydelse. För att
kunna gå vidare och bestämma nya mål och
medel måste det finnas en samsyn.
Advise Consulting arbetar också med
outplacement, när klienten har lämnat sin
anställning och ska gå till ett annat företag
eller kanske starta eget.
– Metodiken är i huvudsak densamma
men inom outplacement lägger vi också
fokus på att avsluta den tidigare anställ
ningen, inte minst känslomässigt.
Med ett omsorgsfullt arbete med personens
karriärprofil som bas blir sökandet efter
nästa jobb fokuserat och i de allra flesta
fall framgångsrikt. Advise nyckelord för
framgång är:
• Ta dig tid att fundera på nästa steg
• Lita på att du kan
• Ta reda på när du var bäst, varför och
vad du gjorde för att komma dit
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Advise Consulting – vi skräddarsyr

Gabriella Gustafsson är konsult på Advise Consulting AB.

Flera discipliner

Advise har uppdrag inom företag som satsar
på kompetenshöjning, nu i lågkonjunkturen
och som på detta sätt använder tiden för att
vara på topp när det vänder.
Advise verkar inom flera olika discipliner:
• Ledarskap
• Försäljning och säljutveckling
• Coachning
• Företagskultur
Advise arbetar också med rekrytering men
på den sidan är det ganska lugnt just nu.

Partnerskap

– Partnerskap är grundbulten i vårt arbets
sätt. Vi ser våra uppdrag som samarbets
projekt och våra uppdragsgivare som
samarbetspartners. Förutom att skapa en

lösning i den aktuella situationen, strävar vi
mot att bidra till bestående lärande hos våra
uppdragsgivare, säger Gabriella Gustafsson.

ADVISE CONSULTING AB
Box 3234, 103 60 Stockholm
Tel: +46 (0)8 26 41 00
E-post: gabriella.gustafsson@advise.se
www.advise.se

Ingenting som utvecklas följer sin ursprungliga plan.
Det är en intressant tid vi lever i. Mål och visioner revideras.
Planer rubbas och kalkyler räknas om. Affärsområden, projekt
och människor bekänner färg i röda eller svarta siffror. Somliga
blir överflödiga från en dag till en annan. Andra blir viktigare
än de bett om. Och medan vissa bolag fortsätter som förut, är
deras konkurrenter i full färd med att se över sina strategier,
skära ner, växla upp eller gruppera om.
Rörelse, förändring och nya utmaningar är utvecklande
för både branscher, bolag, grupper och individer. Dessvärre
är de sällan speciellt populära. Varken bland de ledare som
ska genomdriva dem eller de anställda som ska anpassa sig till
nya förhållanden. Att få en hel organisation att rikta kraften
åt samma håll är komplicerat redan i goda tider. När mycket
är ovisst krävs ännu mer av den som ska peka ut vägen och
själv gå först.
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Assessio består av ett hundratal konsulter; legitimerade
psykologer med inriktning på arbetspsykologi, organisationskonsulter och ekonomer.
Vi är experter på att välja rätt människor med rätt egenskaper till ledande befattningar, utveckla individer som
kan växa och fånga upp de som hamnat på fel plats eller
position. Vårt arbetssätt innefattar bland annat vetenskapligt underbyggda test, men bygger lika mycket på våra
konsulters närvaro, analys och förmåga till objektiva bedömningar. Det har gjort oss till Nordens ledande konsulter inom
HR och ledarskap.
Vill du veta mer?
Besök oss på www.assessio.se eller ring 08-775 09 00.
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