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I VIMLET MED … SVEN ELOFSSON

oo
Mathias Kristoffersson driver restaurangerna, Sibylla
på Mörners väg och i Tipshallen.

Växjö Lakers forward Johan Andersson såg
fram mot jippot,

Lakers målvakt Oscar Alsenfelt fick skriva
autograf till tio-årige Viktor Leijon.

Niklas Svensson blev udda Växjömästare
Vilken är Växjömästare i

Sven Elofsson

korvätning på tid?
Svaret är Niklas Svensson
som satte i sig tio korvar
med bröd inom loppet av
åtta minuter och 15 sekunder.
Sibylla snabbmatsrestaurang i Växjö arrangerade
jippot när man hade sin
försenade invigning av
anläggningen, modell drive in, på Mörners Väg.
Niklas belönades med ett

presentkort värt tusen kronor för sin glupska aptit.
– Det finns fem-sex Sibylla-anläggningar av den
här typen i Sverige och vi
har varit tidigt ute, berättade ägaren Mathias
Kristoffersson.
Redan i april öppnades verksamheten, men
invigningen har dröjt
fram till efter semesterperioden.
– Jag ville ha med Växjö

Lakers spelare. Deras tidsschema har varit tajt och
därför har vi haft svårt
att finna datum för invigning, sa Mathias.
För att locka lite extra
arrangerades en korvätartävling. Här gällde det att
äta flest korvar inom tio
minuters tid.
Men någon Lakers-lirare
ställde inte upp.
– Det håller inte att tävla
som korvätare när det

VÄXJÖMÄSTERSKAP

Olle Kettunen och Gabriella Nilsson tävlade i
korvätning.

■ Gren: Korvätartävling.
■ Var: Sibylla snabbmatsrestaurang.
■ Så många kom: Få lediga
stolar i restaurangen.

snart är dags för elitseriepremiär, skojade Johan
Andersson.

NYA REKRYTERINGSVERKTYG VIA JOBBET.SE

Samarbete ska säkra
Kf Götas kompetens
BEMÖTANDE. Kf Göta tar nya verktyg

till hjälp när det ska anställas. Ett
samarbete med rekryteringsföretaget Jobbet.se i Växjö gör att lappar
och pappershögar kan väljas bort.
Det ska borga för att jobbsökande får
ett proffsigt bemötande samtidigt
som tid och arbete sparas.
När en säljare nyligen
söktes till Coop Extra i
Växjö hade 146 anmält sitt
intresse efter knappt ett
par veckor.
Att då kunna ha informa-

tion om alla sökande samlad på ett ställe i en databas har många fördelar
enligt Peter Swelén, personalchef på Kf Göta, en av
landets störta konsumentföreningar som sysselsätter omkring 800 personer
på hel- eller deltid.
– Vi får väldigt många
ansökningar vid en del
rekryteringar. Trots volymen vill vi ta hand om
alla, de ska få ett bra
bemötande och känna
sig väl omhändertagna
redan från sin första kontakt med oss. Med den nya

tekniken kan vi kommunicera med många samtidigt och med automatik se
till att alla får besked i rätt
tid under hela processen,
säger han
– Det är butikscheferna som gör det här och de
har mycket annat att syssla med. Det är en hel del
administration runt en
rekrytering och det är lätt
att den drar ut på tiden. Nu
är läget ett annat och ingen kan tappas bort halvvägs, säger han.
Numera kan butikschefen

dessutom tidigt stämma
av huruvida den sökande
motsvarar kravprofilen
för just den tjänsten.
Den som vill ha en viss
typ av jobb kan registrera
sig i databasen även om

det inte finns någon sådan
vakans just då.De kan vara
attraktiva när det senare
uppstår ett akut personalbehov, då kan de kontaktas direkt.
– Vårt samarbete är
långsiktigt och ett sätt att
säkra kompetensförsörjningen framöver. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång fastslår Peter
Swelén.
Butikschefen Leif Fagerberg på Coop Extra i Växjö
är nöjd med nyheten:
– Förr blev det lätt
att man strödde lappar omkring sig. Det blir
mycket smidigare och
tidsbesparande när allt är
prydligt presenterat.
Jobbet.se ser det om ett
viktigt steg att få arbeta
med 46 butiker, varav 32
drivs av franchisingföretagare.
– Det är en ganska stor
affär för oss, vi har ju bara
varit igång i Kronobergs
län i ett och ett halvt år.
Det känns roligt att väletablerade Kf Göta går i bräschen för utvecklingen,
säger Claes Dahlberg.
Han är regionchef och
en av två som i dag dri-

BÄR FRUKT
Leif Fagerberg, butikschef på Coop Extra i Växjö, Kf Götas personalchef Peter Swelén
och Claes Dahlberg på Jobbet.se tror att samarbetet ska bära frukt i form av bra rekryteFOTO: KENT AXELSSON
ringar till butikerna.

ver Jobbet.se i Kronoberg
med kontor i Växjö. Han
räknar med att ytterligare
en person snart ska kunna
anställas.
– Vi tillhör en landsomfattande, komplett rekryteringsbyrå med olika

verktygspaket. Det gör att
hela Sverige kan nås väldigt snabbt och har också
en stor egen databas med
150 000 kandidater.
– Vi vill växa med våra
kunder. Då kan verktygen verkligen anpassas

till kunden behov, säger
han och konstaterar
att 90 procent av de nya
jobben numera söks via
nätet.
KENT AXELSSON
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