
DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN BRICE GROUP

De rekryterar 
inom life science

Brice Group tillhandahåller executive search, 
specialistrekrytering, interim management 
och ledarskapsutveckling i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland inom Life Science och 
hälsa. Tack vare nöjda kunder som åter- 
kommer med förfrågningar samt tipsar sitt 
nätverk om Brice Group, har bolaget expan- 
derat kraftigt. Nu senast har bolaget öppnat 
kontor i Malmö, bara ett stenkast från cen-
tralstationen. Härifrån hjälper Brice Group 
bolag i Öresundsregionen, verksamma  
inom Life science och hälsa. 

Grundarna Anders Larsson och Morgan 
Eilenberg som båda arbetar från Stock-
holmskontoret har som seniora chefer lett 
både nationella och globala team inom Life 
science-branschen och vet hur viktigt det är 
att rekrytera rätt kompetens för rätt tjänst.

– Kunder uttrycker ofta att de känner sig 
trygga med att vi förstår deras situation 

Läs mer på:
www.brice.se

Följ oss på LinkedIn:
www.linkedin.com/company/brice-group

Brice Group har etablerat sig som ett 
av Nordens ledande rekryterings- och 
konsultbolag inom Life science-bran-
schen. Detta tack var grundarnas långa 
erfarenhet som linjechefer inom Life 
Science och kompetensförsörjning.

och behov på detaljnivå och kan därför 
genomföra uppdragen med både kvalitet 
och effektivitet. Tack vare vårt stora nätverk 
brukar det gå snabbt att presentera rätt 
kandidater, förklarar Morgan Eilenberg, 
medgrundare.

Med rådgivning och coaching genom  
hela processen har Brice Groups rekry-
teringskonsulter genomfört hundratals 
kvalificerade topprekryteringar och inte- 
rimstillsättningar till vd-befattningar,  
mellanchefsroller och specialistroller.  
De bidrar även med organisations- och 
individutveckling.

– Våra kunders profiler sträcker sig från 
onoterade och noterade entreprenörsdrivna 
bolag till stora globala organisationer. Ge-
nom att vi sätter oss in i deras utmaningar 
kan vi hjälpa dem att skapa den organisa-
tionskultur de strävar efter, säger Anders 
Larsson, medgrundare.

Brice Groups kunder är ofta återkommande, 
och vittnar om att de drar stor nytta av bo-
lagets professionella och effektiva process.

– Vår vision är ambitiös. Vi vill bidra till 
friskare människor och en mer hållbar 
värld. Det gör vi genom att med precision 

och snabbhet, och i nära dialog med våra 
uppdragsgivare, attrahera och tillsätta rätt 
medarbetare eller interimskonsult. Vi vill dela 
med oss av våra erfarenheter, vårt mod och 
hjärta, och därmed bidra till att utveckla 
kundens organisation till den bästa möjliga, 
avslutar Morgan Eilenberg.

Morgan Eilenberg,
medgrundare.

Anders Larsson,
medgrundare.

Brice Group är ett av Nordens ledande konsultbo-
lag inom executive search, specialistrekrytering, 
interim management och ledarskapsutveckling 
med fokus på organisationer inom Life Science, 
hälsa och sjukvård.
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