Jobbet.se har vunnit rikstäckande upphandling av rekryteringstjänster till Trafikverket.
Trafikverket bildades 1 april 2010 och har ca 6 500 anställda.
Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken, Rederinämnden
och den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
Avtalet med Jobbet.se avser rekryteringsstöd vid extern rekrytering av Trafikverkets samtliga
yrkeskategorier.
Jobbet.se är ett snabbväxande rekryteringsföretag med lokal närvaro och engagemang på flertalet
orter i Sverige. - Vi är naturligtvis väldigt stolta och glada över detta nya samarbete. Vi tror att vår
erfarenhet av moderna/tekniska rekryteringslösningar där vi jobbar tillsammans med kunden, varit
avgörande för att vinna denna upphandling, säger Sofie Skaränger, VD och grundare till
rekryteringsföretaget Jobbet.se
- De flesta kunder vill ha avlastning och hjälp att rekrytera samtidigt som man vill ha kvar kontrollen
över processen. Genom att samarbeta med kunden i ett webbaserat rekryteringsverktyg så löser vi
detta på ett enkelt sätt, säger Sofie.
Trafikverket genomför ca 300 – 400 rekryteringar per år, hälften av dessa beräknas avropas inom
detta nya samarbetsavtal.
Jobbet.se är i en expansionsfas och räknar med att växa från dagens 8 lokalkontor till 20-25
lokalkontor 2015.
www.jobbet.se

För mer information kontakta:
Sofie Skaränger, vd
Jobbet.se
Tel: 018-100 112
Mobil: 0703 - 42 66 00
E-post: sofie.skaranger@jobbet.se
Tidigare pressmeddelanden från Jobbet.se
110817 – Jobbet.se vann upphandlingen för Landstinget i Uppsala Län. Upphandlingen avser
rekrytering av vårdpersonal, administrativ personal och teknisk personal till alla enheter inom
Landstinget i Uppsala Län. I samband med upphandlingen bedömdes såväl anbudgivarnas
kompetens, referenser som priset på de erbjudna tjänsterna. Jobbet.se vann med sitt anbud som
graderades med 97.75 poäng av 100 möjliga.
Jobbet.se har under 2011 vunnit ytterligare två stora upphandlingar för Bilia-koncernen och Region
Gotland.
Om Jobbet.se
Huvudkontoret med elva anställda i Uppsala.
Lokala kontor finns i: Sundsvall/Hudiksvall, Västerås, Linköping, Örebro, Jönköping, Växjö och
Lund/Landskrona.
Det Svenska rekryteringsföretaget Jobbet.se grundades 2003.
Jobbet.se har beskrivits som ”ett arbetsmarknadens IKEA” och har fått utmärkelser som Årets
banbrytare 2005 och Årets nyföretagare i Sverige 2006. Dessutom var företagets VD och grundare
Sofie Skaränger en av finalisterna till utmärkelsen Året Företagerska i Sverige 2008.

