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Nyhetsbrev oktober 2021
Senaste nytt från Sveriges Managementkonsulter

Managementkonsultens roll i
framtiden
I oktober gästar SMKs ordförande Lilian
Klasson Cinodes blogg och bjuder på
en framtidsspaning kring
Managementkonsultens roll. Med
avstamp i branschens relativt unga
historia lyfter hon fram ett antal
faktorer som under de närmsta tio
åren kommer påverka den svenska

managementkonsultmarknaden. Följ
länken för bloggen i sin helhet.

Cinode blogg

Nyheter från ICMCI

IMC USA Virtual 2021 Conference
Den 5-6 november genomförs IMC
USA Virtual 2021 Conference. Som SMK
medlem är du välkommen att
anmäla dig. På talarlistan finns bland annat Dr Erin Kelly, Professor of Work and
Organization Studies at MIT’s Sloan School of Management, som kommer att
tala om hur hybrid arbetet påverkar branschen.
Dr. Philip Kotler, ofta benämnd som "the father of modern marketing" kommer
att ge sin bild över utmaningar och möjligheter som företag och organisationer
står inför idag och bland annat vad amerikansk kapitalism har att lära av de
nordiska länderna som får högst betyg i välbefinnande.

Seminarium 24 november

Certifierad managementkonsult
Välkommen på seminarium om den
internationella certifieringen Certified
Management Consultant. Marcus Wideroth i
SMKs certifieringsråd beskriver vad certifieringen
innebär, hur man går tillväga och vilka krav som
ställs. Vilka fördelar kan en certifiering ge dig
som konsult eller hela företaget?
Seminariet hålls digitalt via Teams, onsdag 24
november kl 18.00-19.00

Seminarium 6 december

Agilt arbetssätt i stora
organisationer
Tomas Gustavsson, Karlstad
universitet, har i sin forskning följt tre
organisationer från helt olika

branscher som skalat upp det agila
arbetssättet. Framför allt visar hans
forskning hur samarbete mellan team
kan utformas och vilka effekter det får.
Seminarium genomförs i Stockholm
men det finns även möjlighet att delta
digital. Vi återkommer med detaljer
kring lokal och länk framöver.

Marknadsmaterial på webben
Är du medlem i SMK och vill använda
föreningens logotyp i ditt
konsultbolags marknadsföring?
Nu finns vektoriserade logotyper att hämta från vår hemsida.

Följ oss på LinkedIn
Du vet väl att du kan följa Sveriges
Managementkonsulter på LinkedIn?
Här publicerar vi information om
kommande seminarier och annat
matnyttigt för dig inom branschen.

LinkedIn

Förslag på seminarium
Kalendariet för vinterns och vårens
seminarium pågår för fullt. Vi tar
gärna emot dina förslag och idéer på
intressanta ämnen att lyfta fram.
Kanske bidrar du själv gärna som
föreläsare?
Varmt välkommen med dina idéer till
malin@domeijconsulting.se.

Sveriges Managementkonsulter
info@samc.se
Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på
vår hemsida eller är medlem i
branschorganisationen Sveriges
Managementkonsulter

Avsluta prenumerationen

