Effektiviserar ekonomi- och
finansfunktionen
Med sin långa erfarenhet och gedigna kompetens inom ekonomi och finansavdelningar ser Lind & Schultz Financial
Consulting till att matcha kompetenta och erfarna konsulter till bolag runt om i Sverige. Hos Lind & Schultz jobbar ett 200
erfarna och kvalificerade ekonomikonsulter och genom åren har de genomfört flera hundra projekt som på olika sätt har
förbättrat kundernas ekonomi och finansfunktion.

L

ind & Schultz Financial
Consulting har funnits se
dan 2008 och startades av Eva
Lind Andersson och Patrik
Schultz, som båda har haft
ledande positioner på EY Management
Consulting, Nordic Spring Management
Consult ing och RGP.
– Interimskonsulter är en bransch som
har växt snabbt och ger bolagen flexibili
tet och de resurser och kompetenser som
behövs vid varje tillfälle. Bolagen kan
snabbt ta in konsulter som komplement
till att anställa egen personal, säger Patrik.
Uppdragen som Lind & Schultz får in
kan som sagt vara interimsuppdrag som
tex koncernredovisning, ekonomichef,
redovisningschef, finanschef eller annan
konsult inom ekonomi. De tar även in
specialistuppdrag och kompetensför
stärkning, till exempel vid Finansiell Due
Diligence, IFRS, Redovisningsspecialist
Projektledning som kan vara relevant när
man byter affärssystem.

Eva Lind Andersson & Patrik Schultz

–Vi har en modell av kvalitetssäkring
som innefattar intervjuer, referensstag
ning och betyg av konsulterna innan de
kan börja jobba hos oss samt i våra projekt
och hos våra kunder. Vi garanterar kvali
tén på de sökande och kompetensen mås
te matchas mot rätt typ av uppdrag vilket
innebär att jag måste känna av konsulten
och veta vad de har för kompetenser och
erfarenhet. Jag har intervjuat ett tusental
ekonomer inom min karriär och har ett
öga, erfarenhet och kompetens för att se
om personerna är lämpliga för positionen
som interimskonsult, förklarar Patrik.
Patrik fortsätter poängtera att det är av
görande om konsulten är erfaren, kan
arbeta ”hands on” och van vid att ta sig
fram självständigt och snabbt i en större
organisation. Det innebär att konsulten
avlastar och bidrar snabbt till det som be
höver göras på en ekonomiavdelning. In
troduktionstiden kan ibland vara mycket
kort i samband med börsintroduktioner,
systembyten eller snabb tillväxt.
–Eftersom vi är snabba, flexibla samt
erfarna inom ekonomi och finansområ
det förstår vi hur en ekonomiavdelning
fungerar. Tidigare genomförde jag olika
uppdragstyper själv och det innebär att
jag har förståelse för kunden och kan
identifiera och definiera behovet som
finns, säger Patrik.

Lind & Schultz jobbar inom alla bran
scher där det huvudsakliga området är
Stockholm och bla med bank och försäk
ring. I de branscherna är det viktigt att
konsulterna har erfarenhet av de specifika
krav på regelverk och liknade som ställs.
–Vi försöker se till att konsulterna
har branscherfarenhet om det behövs för
uppdraget. Vi vet hur viktigt det är att
förstå skillnaden mellan olika personers
erfarenhet och personlighet. Det är inte
helt enkelt om man inte själv har den
erfarenheten, därför är det avgörande

med det personliga mötet som vi alltid
har, berättar Patrik.

2021 kommer vi att omsätta 30 miljoner
åter igen, avslutar Patrik.

Lind & Schultz långa erfarenhet från att
ha arbetat med ekonomer och utvärderat
dem gör att de är experter på att bedöma
respektive konsults kompetens, både vad
gäller relevant kunskap och lämplig per
sonlighet. Detta resulterar i många nöjda
kunder och konsulter.
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–Vi har högsta kreditvärdighet på UC
och tillväxten ser bra ut i år. Vi har fått
flera uppdrag som har blivit förlängda och

Läs mer om Lind & Schultz:
www.lochs.se

