Kokemus syntyy vain kokemalla

Missio
Tavoitteena on tarjota jäsentensä laaja-alainen ja pitkäaikainen kokemus tämän päivän yritysjohdon käyttöön.

Jäsenet
NestorPartners on perustettu 1978 ja sen jäsenillä on pitkä ja menestyksellinen ura yritysjohdon eri tehtävissä: yritystoiminnan eri alueilla, julkisella sektorilla, nonprofit-organisaatioissa, yrittäjinä ja asiantuntijoina Suomessa ja ulkomailla. Yhdistyksellä on noin 60 aktiivijäsentä (Nestoria) ja 35 seniorijäsentä.

Arvot
Asiakkaan ja yrityksen paras mahdollinen palvelu, toiminnan riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen, luottamuksellisuus kaikessa toiminnassa, vastullisuus työstä, ammattitaidosta ja eettisistä toimintatavoista.

Nestori mentorina
Nestori toimii mentorina ja sopii Aktorin kanssa mentoroinnin
tavoitteista ja aikataulusta ja tekevät siitä sopimuksen. Mentoroinnilla välitetään kokemuksellista ja ns. hiljaista tietoa tavoitteena yksilön kasvaminen ja tukeminen tehtävässään. Mentori
ja Aktori muodostavat työparin, jossa Mentori auttaa Aktoria
asioiden monipuoliseen käsittelyyn ja itsenäiseen päätöksentekoon. Käsiteltävät asiat ovat Aktorin tarpeista lähtevät ja niitä
ovat esimerkiksi omat kehitystarpeet, henkilöstön johtaminen
ja liiketoimintaan liittyvät kysymykset.

Nestori kansainvälisissä hankkeissa
Nestoreilla on monipuolinen ja laaja kokemus kansainvälisistä
hankkeista eri aloilla aiemmissa tehtävissä. Nestorit ovat hoitaneet asiantuntija- ja neuvonantajatehtäviä useissa vienti- ja
tuontiyrityshankkeissa EU-maissa, Venäjällä, Itä-Euroopassa,
Lähi-Idässä, Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Nestorit
ovat osallistuneet EBRD:n TAM-projekteihin ja hoitaneet mm.
UM:n toimeksiannosta TV-digitalisoinnin asiantuntijatehtäviä
useissa maissa.

Nestori hallituksessa
Hallituksen jäsenyys on luonteva tapa tehdä yhteistyötä yrityksen kahittämisessä ja sen arvon kasvattamisessa.
Nestori toimii hallituksen jäsenenä tukien yritystä
• muutosstrategian toteuttamisessa ja arvon nousussa

• johdon vaihdoksissa

• hyvän hallitustyöskentelymallin kehittämisessä

• riskien hallinnassa

• toimialan osaamisessa

• yritysjärjestelyissä

• omistajan, hallituksen tai johdon sparraajana

• rahoitus- ja sijoitustoiminnassa

• toiminnan tervehdyttämisessä
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Nestori yritysjohdon neuvonantajana
• Nestori toimii yritysjohdon neuvonantajana – Senior Advisorina – toimeksiantosopimuksen pohjalta.
• Määritellään yhdessä yritysjohdon kanssa ongelma-alue.
• Yritysjohto yhdessä Nestoreiden kanssa valitsee kokemukseltaan sopivan henkilön asiantuntijatehtävään.
• Nestori ja yritys sopivat tehtävästä ja tekevät siitä toimeksiantosopimuksen, joka on rajattu ja aikataulutettu.
• Toimeksiantoon vaadittava osaaminen ja kokemus löytyvät Nestoreiden laajasta jäsenkunnasta.

Nestorklinikka
• Yrityksen johto ja 2 –3 Nestoria analysoivat yhdessä yrityksen tilanteen.

• Yrityksen johto ja Nestorit tekevät johtopäätökset ja ehdotukset toimenpiteistä ja sopivista palveluista.
• Nestorit ehdottavat valittuun tehtävään parhaiten sopivaa Nestoria.
• Yrityksen johto ja Nestori tapaavat ja varmistavat, että yhteistyölle löytyy tuloksellisen toiminnan perusta.
• Klinikan kesto on ½ –1 päivää perustuen hyvään ennakkovalmistautumiseen.
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