I en rasande fart mot toppen
Sofie Skaränger

Efter diverse jobb inom vården och i
restaurangbranschen tog Sofie Skaränger upp
studierna igen. Samtidigt som hon läste
civilekonomprogrammet på Uppsala Universitet
jobbade hon i sin mans företag och födde två
barn. Idag är hon VD för Jobbet.se.
Du startade rekryteringssajten Jobbet.se. tillsammans
med Jenny Lundell 2003? Hur fick ni idén till att starta
eget?
Jag var på en föreläsning under min utbildning där en
företrädare för ett av de större bemanningsföretagen
redogjorde för deras problem att attrahera den svenska
marknaden. Samtidigt hade jag jobbat några år inom olika
branscher och ständigt stött på problem i samband med
rekryteringar. Det tog för lång tid, var krångligt och
alldeles för dyrt. Att platsannonsera i tidning fungerade
dåligt, antingen fick man inga ansökningar alls eller så
blev man överöst av ansökningar med låg kvalité.
Rekryteringsföretagen hade en prisbild som inte kändes
modern och dessutom tog det lång tid att genomföra en
rekrytering via dessa traditionella bolag. Det kändes helt
enkelt som ett gyllene läge att presentera en modern och
effektiv rekryteringstjänst.
Det finns massor av rekryteringssajter på nätet, på
vilket sätt skiljer sig jobbet.se från andra?

Jobbet.se säljer internetbaserade rekryteringstjänster. De
flesta av våra konkurrenter säljer platsannonsering på
nätet, det är stor skillnad. Man kan platsannonsera hos oss
också men hos Jobbet.se får arbetsgivaren mer för
pengarna.
Vår storsäljare är en tjänst som vi kallar Rätt och Lätt, i
den ingår produktion av platsannons (det är svårt att
formulera en attraktiv annons och här vill många
arbetsgivare ha hjälp) publicering 30 dagar på Jobbet.se
och hos våra mediapartners, kvalificerad cv-matchning ( vi
har en rekryteringskonsult som väljer ut exakt rätt
kandidater för respektive tjänst, inga stora breda
mailutskick), Sms-utskick till rätt kandidater, uppföljning
och statistik. Vi hjälper arbetsgivaren att kommunicera
attraktivt.
Förra året lanserade ni en ny tjänst som skulle slå era
konkurrenter på fingrarna. Vad var det för tjänst?
Vi lanserar ständigt nya tjänster men en av våra nyheter under
förra året var att arbetsgivare själva kan gå in på Jobbet.se
och köpa enstaka cv´n för 99 kr per styck.
Det är en kanontjänst som ökar vecka för vecka. Det går också
bra att köpa och ladda upp en platsannons på Jobbet.se Det
har varit lite trögt att få arbetsgivare att våga genomföra köp
direkt på vår hemsida men vi är inte oroliga. Marknaden
mognar ständigt och vi med. Jag tror att det är våra onlietjänster som kommer att expandera mest under 2008.
Du har fått flera utmärkelser för ditt entreprenörskap
och massor av lovord från pressen. Vad betyder det
för dig och för företaget?
Det är naturligtvis väldigt kul att andra människor
uppmärksammar det man gör. Sen är det alltid företaget
som skall vara i fokus i första hand, inte jag som person.
Jag är oerhört stolt över Jobbet.se och vad jag och mina
medarbetare presterar varje vecka.
Det tar tid att bygga upp ett företag det vet alla
entreprenörer. Vad är ditt knep att hålla humöret
uppe när det inte går tillräckligt fort eller som du vill?
Det finns bara ett sätt och det är att se till att jobba lite
hårdare så att det går fortare och/eller blir som man vill.
Jag är inte en person som kan ”stänga av” och göra något
annat. Om jag är på dåligt humör för att något inte
fungerar så måste jag lösa problemet omgående.

Nämn några entreprenörer som inspirerat dig?
Jag är oerhört fascinerad av Q-Med och Bengt Ågerup. Jag fick gåshud
när jag första gången klev in i deras foajé och tittade på tavlorna som
beskriver företagets uppbyggnad. Jag beundrar personer som vågar
tänka stort från början.
Även om Jobbet.se har skördat stora framgångar inom rekrytering
måste det väl finnas en hel del människor som har svårt att få
jobb? Vilka råd brukar du ge dem för att inte tappa fotfästet?
Tänk om, tänk nytt. När något inte blir exakt som man tänkt sig så är
det ett väldigt bra tillfälle att tänka nytt, att prova nya vägar. Så
också för den som söker jobb. Man kan tex. gå en ky-utbildning och
helt byta bana i karriären.
Vad gör du på fritiden, när du inte arbetar?
Jag spenderar mycket tid med familjen i vårt fritidshus i Hälsingland.
Jag älskar att åka slalom med ungarna på vintern och bada och spela
kubb på sommaren.
Berätta om en upplevelse som betytt mycket för dig?
Självklart är det viktigaste när jag fick mina underbara barn. Men för
karriären är den starkaste upplevelsen när jag kom in på
ekonomprogrammet på Uppsala Universitet. Vi var 100 personer som
hade exakt samma betyg och samma högskolepoäng. Det fanns en
plats som lottades ut bland oss 100. Det blev jag. Jag blev så glad att
jag började gråta. Det gör jag fortfarande när jag tänker på det.
Ingen i min släkt har läst på universitetet tidigare så jag kände mig så
oerhört stolt att jag kommit in. Det låter säkert töntigt för många
men jag vet att jag hade en oerhörd tur och jag skäms inte för det.
Kämpar man på så har man tur ibland, så är det.
Du har sagt att du gärna reser till Sardinen. Vad är det som lockar
där och har du några små guldkorn att rekommendera klubbens
medlemmar?
En av mina bästa vänner är uppväxt på Sardinien. Han känner till alla
smultronställen och vi brukar åka dit med familjerna. Det finns inget
vackrare resemål och doften är helt oslagbar. Vi flyger till Olbia,
nordöstra Sardinien, därifrån tar vi oss med hyrbil. Det går att hyra
lägenhet tex vid Capo Coda Cavallo, utsikten är fantastisk och det är
bara en liten promenad ner för berget så är man vid härliga vita
stränder. Vi har också hyrt hus lite norr om Cavallo. Fördelen med att
hyra hus är att man blir mer flexibel med barnen och då finns det
även möjlighet att utnyttja trädgården för middagar och umgänge.
Senast var vi 5 familjer som hyrde 4 hus i samma slutning så att
ungarna kunde springa emellan. Sardiniens absoluta styrka är vattnet,
det är gnistrande grönt på sina ställen. Jag rekommenderar att man

hyr båt och ger sig iväg och upptäcker alla fantastiska badställen, för
att hyra större båt krävs dock att man har skepparexamen. Ett måste
är att man besöker Tavolara och äter en middag.
Till sist, vad har du för karriärsdrömmar för framtiden?
Jag har inga direkta mål och drömmar för egen del. Just nu ligger allt
fokus på att växla upp Jobbet.se. Vi har dubblat omsättningen senaste
halvåret och räknar med att fortsätta den utvecklingen närmsta 2
åren. Sen får vi se… jag har ett par affärsidéer som ligger på lut.
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