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Sunteți în căutarea unor manageri profesio-
nişti, a unor specialişti care să vă implemen-
teze proiectele?

Aveţi nevoie de ajutorul lor doar pe o perio-
adă limitată?

Conceptele sunt finalizate în mare măsură 
şi sunteţi în căutarea unui specialist care să le 
pună în practică, a unui manager expert 
în implementare?

Managerii şi experţii noştri interimari

Dacă da, managementul interimar este 
soluţia ideală.
GIVE Management Consulting activează de 
mulţi ani în domeniul managementului interi-
mar, respectiv a preluării managementului 
firmei pe o perioadă de timp limitată. Expe-
rienţa noastră vastă este rezultatul colabo-
rării cu societăţi internaţionale din Germa-
nia, Europa Centrală, Europa de Est şi Asia.

• au o vastă experienţă internaţională,
dobândită din colaborarea cu producători 
de renume din industria automobilistică şi 
din domeniul construcţiilor de maşini

• au experienţă îndelungată ca directori de 
uzină, şefi de producţie, manageri ai sis-
temelor de management al calităţii, şefi 
aprovizionare Vă este pe plac oferta noastră?  Nu ezitaţi să ne contactaţi

• vorbesc limba ţării în care urmează să lucreze şi ştiu cum să colaboreze cu personalul din 
producţie, logistică şi aprovizionare pentru reuşita implementării

• stăpânesc o multitudine de metode (VDA 6.3, FMEA, Lean Production, Six Sigma, PPAP, APQP, 
KOVP…)

• plant management, respectiv managementul fabricii sau uzinei

• managementul situaţiilor de criză

• managementul calităţii 

• audit la furnizorii-cheie/ depistarea defectelor

• Industrial Engineering

• managementul producţiei (planificare, extindere, dislocare, lean)

• procedura de aprovizionare pentru proiecte/ comenzi

• planificare în logistică, management şi optimizare

• managementul proiectelor, de la proiectare la SOP (proceduri standard)

• Luăm în considerare o multitudine de aspecte atunci când apreciem competența în funcţia de 
manager interimar, nu doar nivelul de pregătire teoretică şi practică 

• Înainte de angajare, candidaţii noştri trec prin proceduri de selecție riguroase. Apreciem 
calificarea acestora, însuşirile personale, limbile străine vorbite şi multe alte aspecte.

• Vă oferim așadar siguranţa că potenţialul angajat propus de noi este o persoană cu înaltă
calificare, pentru care ne asumăm răspunderea pe perioada realizării proiectului.

• Având un număr mare de angajaţi, vă punem la dispoziţie cel mai potrivit manager interimar în 
termen de două săptămâni de la primirea cererii dumneavoastră.

Managerii noştri interimari sunt specializaţi în:

Selectarea atentă a personalului nostru

 Ec. Christian Craciun, Managing Partner pentru Romania

Telefon: +40.728.996969, E-mail: c.craciun@give-consulting.com 

Adresa: GiVE Management Consulting GmbH, Widenmayerstr. 41, D-80538 Munich

Contact:




