Rekryteringsföretaget Jobbet.se
vinner viktiga upphandlingar. Nu expanderar man över hela landet.

Det svenska rekryteringsföretaget Jobbet.se har sedan december 2010 vunnit två stora anbud i hård
konkurrens med marknadens ledande aktörer. Nu satsar Jobbet.se på lokala kontor i hela landet.
Det senaste anbudet företaget tog hem avser rekrytering av chefer för Region Gotland.
Gotlands kommun och landsting bildar från 1 januari 2011 den gemensamma organisationen Region
Gotland. I samband med omorganisationen och på grund av kommande pensionsavgångar räknar
Region Gotland med att rekrytera 30 – 40 nya chefer kommande år.
- Det är en stor ära för oss att vara huvudleverantör av chefsrekrytering till Region Gotland. Vi har
jobbat extremt hårt senaste åren och det här är ett kvitto på att offentliga upphandlingar faktiskt ger
möjlighet för mindre aktörer att leverera kvalitativa tjänster till offentlig sektor, säger Sofie Skaränger
VD och grundare till rekryteringsföretaget Jobbet.se
Tidigare i år vann Jobbet.se upphandlingen för samtliga rekryteringar till Bilia-koncernen.
- Bilbranschen har haft det tufft ett par år och det känns därför extra kul att vi får hjälpa till att rekrytera
nya duktiga medarbetare när efterfrågan på bilar ökat igen.
Bilia använder det nya samarbetet till att rekrytera såväl servicemarknadschefer som mekaniker och
säljare.
- Eftersom våra stora kunder har ett ökande behov av rekryteringstjänster så satsar vi nu på att
etablera lokalkontor över hela Sverige. Det räcker inte att vara rikstäckande, man måste finnas lokalt
också, säger Sofie Skaränger.
Huvudkontoret med elva anställda ligger i Uppsala. Under 2009/2010 har Sundsvall/Hudiksvall, Gävle,
Västerås, Jönköping, och Växjö fått egna lokalkontor och inom kort öppnar man även i
Lund/Landskrona.
Målet är att etablera lokala verksamheter i hela landet.
Företaget räknar med att dubbla försäljningen 2011 och anställer just nu ytterligare
rekryteringskonsulter för pågående och kommande uppdrag.
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Om Jobbet.se
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 Sofie Skaränger en av
finalisterna till utmärkelsen Året Företagerska i Sverige 2008.
Företaget erbjuder idag allt från kompletta rekryteringstjänster till webbaserad platsannonsering och
personlighetstest. Sedan augusti 2009 erbjuder Jobbet.se även jobbcoachning för arbetssökande.
Företaget har i dag cirka 140 000 aktivt arbetssökande medlemmar och i genomsnitt registrerar sig
150-400 nya personer varje dag. Cirka 1 200 företag använder Jobbet.se i sin rekrytering.
www.jobbet.se

