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Bli en del av 
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JES AB är ett managementkonsultbolag som är experter på verksamhetsstyr-
ning och förändringsledning.  Uppdrag genomförs i projektformer som tar 
hänsyn såväl till övergripande vision och strategi som till mänskliga aspekter. 
Genom att anta ett helhetsperspektiv på organisationer säkerställs att föränd-
rings- och utvecklingsarbeten blir framgångsrika.

JES huvudkontor finns i Jönköping, men verksamheten och konsulterna finns 
på flera orter i Sverige. JES utgörs av ett tjugotal konsulter - anställda i JES, 
samt JES-konsulter som ingår i JES samarbetsprogram ”JES Nätverk”. Där-
utöver samverkar JES även med ett antal partnerbolag samt med frilansande 
konsulter i ett ”yttre nätverk”.  

JES AB 



Vi är glada för möjligheten att i samverkan med kompe-
tenta konsulter i våra nätverk kunna leverera kvalitativa 
tjänster och leva upp till de förtroenden som våra kunder 
visar.  Gemensamt för konsulter i JES är viljan att utveckla 
och förbättra inte bara för våra kunder, utan även oss själ-
va och de arbetsmetoder vi bygger vår framgång på. 

Vi har glädjande nog ett stort förtroende från våra kunder 
och stor efterfrågan på våra tjänster och söker därför fler 
konsulter med management- och specialistkompetens till 
vårt ”yttre nätverk”. Som konsult i JES yttre nätverk får 
du möjlighet att matchas mot nya affärer och tillsammans 
med JES-konsulter genomföra intressanta uppdrag. 
Läs mer om JES och våra erbjudanden på www.jesab.com
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”Experter 
på styrning - 
med viljan att 
utveckla och 
förbättra. ”

”JES Nätverk”
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Verkar du idag som konsult och har kompetens inom JES tjänsteområden?
Har du relevant utbildning och erfarenhet? 
Delar du våra visioner och värderingar?
Då vill vi gärna ha kontakt med dig!

Hör av dig till nätverks- och konsultansvarig på JES AB för mer info.

Anita Brun Nilsson 
0708-771470
anita.brun@jesab.com

Välkommen till JES


