
Interim Management
Una nova opció.

Si vols tenir resultats diferents,

no pots fer sempre el mateix.
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Què es l’Interim Management.
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It is serving as a temporary measure until something more

complete and permanent can be established.

Interim management is used by businesses in trouble,

which need extra management resources to control the

Interim Management. Definició

which need extra management resources to control the

crisis or change the direction of the company. An interim

manager is a person who provides temporary managerial

support usually at executive level to an organization and the

achievement of its business objectives

Font: Wikipedia
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NO és un '''''''''CONSULTOR

NO és un '''''''''DIRECTIU STAFF

és.........

NO és un '''''''''ASSESSOR

Interim Management. Identitat

ASSESSOR + CONSULTOR + EXECUTOR = 

INTERIM MANAGER
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Neix als Estats Units, en la crisis del petroli en els

anys setanta.

Arriba a Europa a través d’Holanda.

A Europa, està implantada en països com Anglaterra,

Interim Management. Història

Holanda i Alemanya.

Anglaterra

Any 2000 Any 2007

2.400 Interim Managers 15.000 Interim Managers

Mercat a UK d’aprox. 830 Milions d’Euros.
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Alemanya

1.329 M€

10.400 IM

17% Pob. Activa 

Dir.

Anglaterra

830 M€

10.000 

(15.000) IM

Interim Management. Geodistribució.

(15.000) IM

EEUU/ Holanda

-- M€

-- IM

25-26 % Pob. 

Activa Dir.Espanya

?
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•Pilotar la companyia en processos de crisis per els que no està preparat l’equip 

directiu. 

•Reestructuracions o reorganització d'empreses. Millora de departaments concrets .

•Relleus en empreses familiars. 

•Desenvolupament de noves línees de negoci o llançament de nous productes, nou 

sistema de informació. 

Interim Management. Escenaris

•Start-ups, on fan falta directius experimentats i locals amb capacitat per a afrontar una 

combinació de problemes de producció, comercial, legal, fiscal i econòmics. 

•Substitució d’un directiu a través d’un directiu interi, entretant es troba al candidat 

permanent. Vacants. 

•Fusions o adquisicions: L’Interim Manager lidera el procés, dissenyant i implementant 

l’organització i dirigint l’empresa adquirida durant el període del canvi. 
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•Rapidesa en la selecció i incorporació del Directiu Interi. 

•Cost variable, front a la contractació fixa.

•Capacitat de substitució, adaptació

•Flexibilitat per a donar soluciones i obtenir resultats a curt plaç.

•Permet de disposar de talent extern, durant un temps limitat.

Interim Management. Avantatges empresa

•Soluciona amb rapidesa situacions concretes. Experiència

•Per la seva temporalitat, no agredeix a l’estructura de l’empresa

•Objectivitat en la presa de decisions. No te lligams sentimentals                            
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•Es poden assegurar sous mes elevats als tradicionals

•Existeix l'oportunitat de participar en projectes atractius, abans que pertànyer a 

plantilla fixa, fent, en moltes ocasions, funcions que no motiven

•Es una sortida professional interessant, flexible i enriquidora

•Pot constituir una oportunitat per a reincorporar-se al mercat laboral desprès 

400 a 

1.200 

€/dia.

Interim Management. Avantatges Professional

•Pot constituir una oportunitat per a reincorporar-se al mercat laboral desprès 

de , per exemple, una pausa professional 

•Participar de mes d’un projecte al mateix temps.

•Alts requeriments de millora, preparació i formació 165 a 180 

Dies/any
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L’Interim Manager.

Alella. Índex.

L’Interim Manager.
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Activa. Li agraden i no li fan por els reptes professionals.

Competent per la seva experiència. Un referent.

Focalitzat a i per als resultats a curt plaç.

Empatia. A l’inici l’entorn es hostil. Capacitat de 

Lideratge.

Estabilitat econòmica i familiar per a viure treballant 

Interim Management. Alguns trets del perfil

Estabilitat econòmica i familiar per a viure treballant 

intermitentment.

Perfil emprenedor amb iniciativa. Amb funcionament 

Autònom.

Comercial, cerca noves oportunitats, la fidelizació client 

es important.
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Generalment l’IM es una persona autònoma o amb una 

societat, que li permeti realitzar treballs professionals.

Algunes empreses provider contracten per obra i servei. A 

vegades a través d’ ETT.

Interim Management. Contractació

En pocs casos l’empresa client contracta l’interim manager 

de forma indefinida.
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Uniempro. Provider serveis IM.

Alella. Índex.

Uniempro. Provider serveis IM.
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Provider de serveis d’Interim Management.

Pool de professionals sènior exclusiu.

Pimes, tipus d’empresa objectiu.

Interim Management. Les “P’s”

Part time, front al Full time.

Preparació interna i continua dels seus membres.

Participació en activitats de desenvolupament i creixement.
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Perfil :

Professionals sènior de 40 a 55 anys.

Experiència a l’entorn de 20 anys.

Ocupant posicions directives i executives. 

Experiència multi sectorial i multi empresa

Amb una clara especialització i amb una 

Interim Management. Més ‘P’

Amb una clara especialització i amb una 

certa dosis generalista.

Estabilitat econòmica i familiar.

Perfil emprenedor. Amb autonomia i iniciativa

Resistència a l'estrès i a la pressió
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Periòdicament:

Reunions d’avaluació de projectes.

Reunions de treball per especialitat.

Preparació de ponències.

Interim Management. I una ‘P’ més

Anàlisis i posta en comú de missions com a 

casos.

Desenvolupament d’eines comunes.

Reunions generals de desenvolupament intern.
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Precs i preguntes.
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Precs i preguntes.
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Uniempro

Serveis de Interim Management

C/ Brusi, 7 – 08006 Barcelona

Telf. 93 240 25 88 – mail : uep@uniempro.com

www.uniempro.com

Moltes Mercès,
Per la seva atenció.

Amb la col.laboració de l’

Copyright. Uniempro Services S.L.


