CFO-direkt
Upplever du som VD att du saknar bollplank som kan hjälpa dig att
stärka företagets fortsatta utveckling? Många företag drömmer om att
ha en CFO på heltid, men för vissa är det en för stor kostnad att bära.
Genom CFO-direkt kan du få en dedikerad CFO under en längre period,
men betalar bara för den tid du behöver.
Idag efterfrågar alltfler startups och mellanstora bolag affärsstrategisk och analytisk
kompetens. När bolaget växer är det viktigt att få stöttning i affärskritiska frågor som
kan vara avgörande för tillväxten framåt. Som VD kan det handla om att få en flexibel
lösning. Det kan också handla om att få relevant CFO-stöd eller rådgivning vid rätt
tidpunkt för att ta kontrollen och skapa en lönsam och säker utveckling. Vilka
utmaningar står ditt bolag för framåt och vilken CFO-kompetens behöver du för att
lyckas med ditt uppdrag?

Vilka är dina mest kritiska områden?
Vår tjänst, CFO-direkt, gör det möjligt för dig som VD att ha en dedikerad CFO, som
avlastar dig och bidrar med sin specialistkompetens när du behöver. Är du osäker på
vilka som är dina mest kritiska områden kan vi i början av vårt samarbete erbjuda en
Affärsstrategisk diagnos för tillväxt (länk). Den metoden identifierar effektivt vilka
områden som bör prioriteras och med det får du en tydlig förväntansbild.
Exempel på vanliga utmaningar:
Stärk kassaflödet: Om du inte har kontroll över bolagets kassaflöde, kan det få
allvarliga konsekvenser. Genom att skapa rätt prognoser skapar du en trygghet och är
förberedd på oväntade kostnader eller händelser. Det kan handla om att förlänga
kredittider eller konvertera omsättningstillgångar.

Läs mer om vanliga utmaningar på nästa sida.

Synkronisera din strategi med finansiella mål: En annan utmaning som många i VD:ar
har är att skapa finansiella mål som ligger i linje med affärsplanen eller validera den
ekonomiska planen för att synliggöra eventuella risker. Genom CFO-stöd får du ett
bollplank som kan hjälpa dig gå mot rätt riktning.
Frigör din tid: Det är också vanligt att man som VD fastnar i ekonomiska
frågeställningar som kan vara tidskrävande och med det hämma tillväxten. Genom
CFO-stöd kan du frigöra tid och istället fokusera på affärsutveckling, kunder och
personal, insatser som främjar tillväxten på lång sikt.
Lär känna våra CFO:er
Vi skräddarsyr en CFO-direktlösning och matchar dig som VD med rätt CFO för dina
utmaningar. Din CFO blir sedan en del av ditt bolag under en kortare eller längre tid,
som ett komplement till din befintliga ledningsgrupp och ekonomifunktion.
Alla våra CFO:er är seniora profiler som har kompetens och förståelse för dina
utmaningar. Alla har arbetat strategiskt, på både små och stora bolag samt har lång
erfarenhet av förändringsledning och VD-rådgivning. Det som är gemensamt för våra
CFO:er är att de snabbt kan identifiera och sätta sig in i olika frågeställningar samt har
förmågan att kommunicera det finansiella språket på ett pedagogiskt sätt, till dig och
din ledningsgrupp.

Om Inhouse
Efter många år i branschen vet vi hur viktigt det är med en fungerande
ekonomifunktion för att skapa förutsättningar för bättre affärer. En viktig del är att
skapa en förståelse för individens drivkrafter i relation till organisationens affärsmål.
Genom ett ständigt växande nätverk, runda-bordet samtal och branschundersökningar
matchar vi ert företag med de rätta kompetenserna utifrån dagens såväl som
morgondagens krav. Behöver du rekrytera eller hyra in chefer eller specialister inom
ekonomi, har vi nätverket.
Inhouse är ett konsultföretag inom organisationsutveckling, rekrytering och bemanning.
Vi är specialister inom kommunikation, ekonomi, business services och HR. Vi som
arbetar på Inhouse har också varit verksamma i dessa branscher och vet vilka
utmaningar våra kunder faktiskt har.

Vill du veta mer om CFO-direkt är du välkommen att kontakta Marlene Blomquist,
Affärsområdeschef på mobil: 0709 115 800 eller mail: marlene.blomquist@inhouse.se.

