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Hur förberedda är
ni på ert företag?
Sveriges ekonomi går äntligen på
högvarv igen, och konjunkturinstitutet
spår fortsatt hög tillväxt i Sverige de
närmaste åren.
Vi som arbetar inom rekryterings- och
bemanningsbranschen har känt av de
positiva vindarna länge. Ganska naturligt eftersom många företag väljer att
öka försiktigt igen efter en lågkonjunktur
genom att hyra in arbetskraft. Och nu
när de flesta branscher är på uppgång,
så ökar behovet av kompetent arbetskraft stort.
Med den höga arbetslöshet vi har i
Sverige i dag skulle man kunna tro att
det bara är att välja och vraka bland
jobbsugna kandidater. Men riktigt så
enkelt är det inte. Det kan redan idag
vara tufft att hitta rätt person, bland annat på grund av att allt fler yrken kräver
specialistkunskaper. Och de närmaste
15 åren kommer över hälften av arbetskraften att försvinna inom vissa yrken!
I vår nya tidning vill vi ge dig möjlighet att läsa mer om detta och andra
nyheter som rör arbetslivet. Här delar
vi med oss av den kunskap om rekrytering vi samlat på oss sedan vi startade
Jobbakuten för 15 år sedan. Dessutom
kan du läsa om våra kunder och andra
samarbetspartners.
Trevlig läsning!
Tom Sjötun & Stefan Thorstensson

Rekrytering är en process som kräver tid och
erfarenhet, oavsett om man väljer att sköta den själv
eller anlita proffs. Jobbakuten är ett av de äldsta
bemannings- och rekryteringsföretagen i Sverige. Här
delar de med sig av sitt sätt att arbeta.
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Urval
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Första steget är att noga formulera vad det är man söker.
Vid ett första startmöte går Jobbakuten igenom kundens
behov. Vilka krav kommer att ställas på kandidaten? Vilka
egenskaper ska personen ha?
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Kandidatsökning

Nästa steg är att få så många kompetenta kandidater
som möjligt att söka jobbet. Här finns flera komplement
till traditionell annonsering. Tips från andra anställda
kan vara en bra idé. Jobbakuten har tillgång till en cvbank med 13 000 kandidater, och arbetar också med
nätverk och sociala medier.

Ett personlighetsformulär är ett bra
hjälpmedel för att
hitta en kandidat
med rätt personlighet
för jobbet.

Dags att plocka russinen ur kakan. Här gäller det att hitta de bästa kandidaterna för
jobbet bland alla sökande. Erfarenhet av
att läsa cv:n är ett stort plus i detta steg.

Behovsanalys
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Anställningsintervju

Intervjuer kräver noggranna förberedelser. Ett
tips är att använda sig av scenarier för att få
en uppfattning om hur personen reagerar på
bestämda situationer. Jobbakuten deltar alltid
vid kundernas anställningsintervjuer för att ge
stöd.

Anställning

Jobbakuten kan ta hela arbetsgivaransvaret för kortare eller längre perioder.

Personlighetsformulär
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Presentation

När Jobbakuten valt de kandidater man
anser passa bäst, presenteras de för kunden. För den som sköter sin egen rekrytering
är det ett bra tips att presentera sina favoriter för en grupp nyckelpersoner på företaget för att få feedback.

Uppföljning

Sista steget är oerhört viktigt. Hur fungerar
den anställde på arbetsplatsen? Hur trivs
han eller hon? Jobbakuten arbetar
kontinuerligt med uppföljning.

... och här är gänget som kan hjälpa dig att lyckas:

Redaktion: Tom Sjötun,
Stefan Thorstensson, Sofia
Franzén, Niklas Olsson.
Texter: Sofia Franzén,
Anna Rikner.
Ansvariga utgivare: Tom
Sjötun, Stefan Thorstensson.
Foto & illustrationer:
Niklas Olsson, Anna Tjus,
Dreamstime.
Produktion: Franz media,
www.franzmedia.se
Tryck: Billes 2011

Jobbakuten

Åmål: 0532-102 70
Göteborg: 031-771 32 82
Stenungsund: 0303-818 84

www.jobbakuten.se
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Katarina Vallström,
Rekrytering, Stenungsund
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Rätt person på rätt plats
Uppåt i konjunkturen innebär nyanställningar för många
företag. Men att hitta rätt arbetskraft är inte alltid en enkel
match.
– Vi ökade vår omsättning med 49 % under 2010. Vi hade
kunnat öka mer, men i dag är det tufft att hitta kvalificerad
arbetskraft till vissa tjänster, säger Tom Sjötun, som delar vdposten på Jobbakuten med Stefan Thorstensson.
Nu satsar Jobbakuten på att bredda sin cv-bank med
kompetenta kandidater i fler branscher.

R

ekrytering är Jobbakutens
kärnverksamhet.
Oftast
handlar det om hyrrekrytering, vilket innebär att
Jobbakuten rekryterar en
person som sedan hyrs ut till kunden på
längre tid. Arbetsgivaransvaret ligger
hos Jobbakuten.
– Det är mycket vanligt att vår personal senare anställs hos kunden. Nio av
tio får fast tjänst hos våra kunder, säger
Tom Sjötun.
Jobbakuten arbetar sällan med korta
bemanningsuppdrag, och har därför
ingen anställd personal som har jour
och väntar på uppdrag. Men inom företagets specialområden lager, industri
och kontor kan de ofta snabbt matcha
en sökande med efterfrågad tjänst. I
Jobbakutens cv-bank finns cirka 13 000
kandidater. Dessutom använder de sig
av annonsering, nätverk och sociala
medier för att hitta rätt person.
För Jobbakuten är det inte bara vik-

tigt att kunden är nöjd med de rekryterade personerna. Man har även ambitionen att vara det bästa företaget för de
anställda.

bank med fler kvalificerade kandidater
startade Jobbakuten nyligen kampanjen
”Ange en vän”, som du kan läsa mer om
på nästa uppslag. Dessutom har man nyligen anställt ytterligare två rekryterare.
Tom Sjötun och Stefan Thorstensson

Sandra Madsen-Samuelsson,
truckförare,Laxå Pellets, Laxå

menar att arbetsgivare får vara beredda
på att det kan bli svårare att hitta rätt
personal i framtiden. Allt fler tjänster
kräver specialistkunskaper, och antalet
nyutbildade håller inte jämna steg med
det stora antal som kommer att lämna

”

”Det som är riktigt dyrt
är att rekrytera fel. Att
anställa fel person kan
få besvärliga
konsekvenser.”

4

Jonas Söderqvist, ytbehandlare,
Provexa,
Göteborg
– Jag packar
gods på Provexa
sedan i höstas
och jag trivs bra.
Jag gick ut teknikprogrammet
på gymnasiet i
våras så det här
är mitt första jobb. Tom på Jobbakuten hjälpte mig med mitt cv, och
allt gick väldigt fort och smidigt. Jag
är anställd av Jobbakuten och kan
alltid ringa dem om det är något.

– Våra kandidater är vår viktigaste resurs, därför lägger vi ner mycket tid på
att stötta de vi rekryterar, säger Stefan
Thorstensson.
Stödet kan till exempel bestå i att man
ser till att de får rätt lön och att noga
följa upp när den anställde är på plats på
sitt nya jobb. Dessutom följer man alltid
med på anställningsintervjun, som ett
stöd både för kandidaten och kunden.
– Är vi en riktigt bra arbetsgivare, är
det också lättare för oss att få fram de allra bästa kandidaterna, säger Tom Sjötun.
Att vara attraktiv för arbetskraften är
idag viktigare än någonsin. För trots att
offentliga siffror pekar på hög arbetslöshet, råder det en skriande arbetskraftsbrist inom vissa områden.
– Vi märker bristen särskilt tydligt
inom yrken som kräver specialisering,
till exempel hantverksyrken.
För att ytterligare utöka sin cv-

Hur trivs du
på jobbet?

arbetsmarknaden de närmaste åren.
Och att rekrytera är en process som kräver både tid och erfarenhet.
– Det kostar att rekrytera, oavsett om
du gör det själv eller anlitar experter. Men
det som är riktigt dyrt är att rekrytera fel.
Att anställa fel person kan få besvärliga
konsekvenser. Därför är det viktigt att gå
noggrant tillväga, säger Tom Sjötun.
Har man möjlighet att sköta rekry-

teringen själv, får man vara beredd på att
få många telefonsamtal med frågor, förutom arbetet med att läsa ansökningar
och genomföra intervjuer.
– Att anlita en expert för rekrytering
blir helt enkelt oftast billigare eftersom
det går snabbare för oss med våra kanaler
att hitta rätt person, säger Tom Sjötun.

– Vi har arbetat med detta i femton år,
och det ger oss en erfarenhet som gör
det möjligt att läsa mellan raderna i ett
cv. Därför kan vi lättare hitta guldkorn
bland kandidater med liknande meriter,
säger Stefan Thorstensson.

FAKTA:Jobbakuten

Grundades i Åmål för 15
år sedan av Tom Sjötun och
Stefan Thorstensson.
I dag har företaget kontor
också i Göteborg och Stenungsund, och är verksamma i
hela västra Sverige.
Omsättning 2010:
18 MSEK.

– Jag kör en
13-tons truck
och lastar pellets
till lastbilar. Jag
är inhyrd för
vintersäsongen,
det är högtryck
på att få ut pellets nu. Jag trivs
bra med jobbet,
och med att jobba dagtid och vara
inne. Annars har jag kört plogbil
de senaste vintrarna, normalt kör
jag lastbil. Jag hittade jobbet på
arbetsförmedlingen, och skickade
in en ansökan. Sedan gick allt
väldigt snabbt. Jag var på intervju
en torsdag, och så började jag på
måndagen.

Pär Berglund, projektchef, Niwa,
Torsby
– Jag trivs
jättebra, jag
har ett fritt och
omväxlande
arbete. Jag
arbetar som
projektchef, och
räknar, planerar
och upphandlar jobb på Niwa, ett markentreprenadföretag. Jag är anställd på
Niwa sedan i juni, men jag sökte
jobbet via Jobbakuten. Hela processen gick väldigt snabbt och smidigt.
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Rekryteringsbehoven ökar
kraftigt de närmaste åren
Den första stora årskullen
40-talister har precis pensionerats och de kommande
15 åren sker en rekordstor
generationsväxling på den
svenska arbetsmarknaden.
I värsta fall kan detta leda
till brist på kompetent
arbetskraft inom ett stort
antal yrkesområden.
1,6 miljoner människor pensioneras de
kommande 15 åren – det är 250 000 fler
än under den senaste 15-årsperioden
(1995-2010). Dessutom kommer betydligt färre unga än tidigare in på arbetsmarknaden. Konsekvensen blir brist på
arbetskraft.
– Generationsväxlingen innebär stora
rekryteringsbehov inom många yrken
och ställer arbetsmarknadspolitiken inför
stora utmaningar, säger Tord Strannefors,
prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Störst risk att drabbas av personalbrist är yrken med olika former av specialistkompetens, som personal inom
hälso- och sjukvården eller jord- och
skogsbruket. Orsaken är att det inte enbart handlar om att fördela den arbetskraft som finns, den sökande måste också ha den kompetens som krävs för det
aktuella arbetet.
– Till exempel kommer det att bli brist
på ingenjörer utanför storstadsregionerna. De som gick Tekniskt gymnasium

Digital kampanj ska locka
fler kvalificerade kandidater
De kommande åren kommer det att bli allt svårare att hitta kompetent personal inom en
rad yrken. Inom flera yrken försvinner över hälften av den totala yrkeskåren före år 2025.

ska ersättas med högskoleingenjörer och
där finns det en brist i dag.
Ett sätt att undvika framtida personalbrist är att locka till utbildning inom de
yrken där bristen finns, ett annat att vidta
åtgärder så färre unga misslyckas i skolan.
– En annan viktig åtgärd är att betydligt snabbare få ut utrikes födda i arbetslivet, i synnerhet utomeuropeiskt födda
kvinnor. Att förbättra integrationen på
arbetsmarknaden för den gruppen är det
absolut viktigaste vi kan göra.
För att lösa arbetskraftsbristen inom
yrken med längre utbildningar gäller det

ÅLDERSAVGÅNGAR LOKALT 2010-2025 (i %)
Jord- och skogsbruk: Göteborg: 37,68 • Stenungsund: 48,57
• Åmål: 46,74 Industri: Göteborg: 29,14 • Stenungsund: 36,60
• Åmål: 39,21 Byggnadsindustri: Göteborg: 30,78 • Stenungsund: 34,43 • Åmål: 42,21 Privata tjänster: Göteborg: 25,70
• Stenungsund: 32,41 • Åmål: 37,47 Offentliga tjänster: Göteborg: 40,23 • Stenungsund: 44,34 • Åmål: 43,52
Totalt: Göteborg: 30,94 • Stenungsund: 37,15 • Åmål: 40,71
Källa: Arbetsförmedlingen
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också att locka kompetent personal att
söka sig till Sverige.
– Arbetskraftsinvandring är en viktig
lösning och eftersom vi i praktiken har
möjlighet att fritt rekrytera arbetskraft
inom EU är det upp till varje företag att
rekrytera utomlands, det är inget man
behöver vänta med.
Räcker åtgärderna inte till kan det
leda till stora ekonomiska problem både
för landet och enskilda arbetsgivare.
Därför är det viktigt att vara uppmärksam på att rekryteringsbehoven ökar de
kommande 15 åren.

Många nya jobb i industrin
Uppgången på arbetsmarknaden blir allt tydligare.
Inte på flera decennier har så många lediga platser
anmälts under december månad som i december
2010. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.
Under december 2010 anmäldes 46 033 nya lediga
platser till Arbetsförmedlingen. Det är en rejäl ökning från december 2009, då anmäldes 28 480 nya
platser. Särskilt stor är efterfrågan på arbetskraft
inom industrin, där har antalet nya lediga platser
fördubblats jämfört med i december för ett år sedan.

10 000 kronor. Så mycket
kan den tjäna som tipsar
Jobbakuten om en arbetssökande kompis. I mitten
av januari lanserades kampanjen angeenvän.nu. Efter
bara några dagar hade
hundratals nya cv:n strömmat in via kampanjsidan.
Bristen på arbetskraft inom vissa branscher är något som man på Jobbakuten
märkt av en tid. På grund av detta har

Jobbakuten tvingats säga nej till uppdrag.
Man hittade helt enkelt inte folk med rätt
kompetens till sina uppdragsgivare.
– Vi måste ta till nya metoder för att hitta kompetent personal, säger Tom Sjötun.
Därför gick Jobbakuten i mitten av

januari ut med en digital kampanj för att
bygga ut sin cv-bank. På kampanjsajten
www.angeenvän.nu kan man tipsa om
arbetssökande vänner. Vännen får sedan
ett mail som berättar att Jobbakuten vill
ha kontakt. Skulle den angivne få en anställning som varar mer än 250 timmar
belönas tipsaren med 10 000 kronor.
– Det är visserligen en stor del av vår

vinst för uppdraget, men på det här sättet
så hoppas vi få affären. Förra året tappade vi 30% av våra uppdrag för att vi inte
hittade personer med rätt kompetens för
uppdragen, säger Tom Sjötun.
Kampanjen fick stort genomslag, och
hundratals nya cv:n strömmade in.
Bakom kampanjen ligger göteborgsbyrån Miami Guerilla Agency.
– Det här är en kampanj som alla vinner på. Den som tipsar belönas med
pengar, den arbetslöse får ett jobb, arbetsgivaren får en kvalificerad anställd
och Jobbakuten får ett lyckat rekryteringsuppdrag, säger Fredrik Olsson, på
Miami Guerilla Agency.

God arbetsmiljö ger fördelar
i kampen om arbetskraften
I slutet på förra året lade regeringen fram
en ny handlingsplan för arbetsmiljö som
ska utgöra en grund för de kommande
fem årens arbetsmiljöpolitik. Det är första gången som det finns en nationell
handlingsplan för arbetsmiljö i Sverige.
I planen lyfts det fram att en bättre arbetsmiljö inte bara innebär att förebygga olyckor och ohälsa, utan att man också kan se arbetsmiljön som utvecklande

för individer och som konkurrensmedel
och framgångsfaktor för verksamheten.
– Företag som satsar på en bra arbetsmiljö gör en god investering eftersom
det ofta leder till lägre sjukfrånvaro och
högre produktivitet. Jag är övertygad om
att företag som tar hand om sina anställda också kommer att lyckas bättre med
att locka rätt folk till sina lediga tjänster,
säger Tom Sjötun, vd på Jobbakuten.
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People of Lava hann först med Android-TV
Smart TV med integrerat internet har det pratats om i åratal utan att någon riktigt lyckats få fram en produkt som slagit stort. Det kan det bli ändring på nu. Svenska People
of Lava hann före jättarna i branschen med lanseringen av världens första internet-TV
med Android som operativsystem. Lovorden i media har inte låtit vänta på sig.

H

östen och vintern har varit
en hektisk tid för Christian
Svantesson och People of
Lava, den lilla TV-tillverkaren i Stora Höga utanför Stenungsund.
Uppmärksamheten i media har varit
enorm. Wall Street Journal, Dagens Industri och BBC är bara några exempel
på nyhetsjättar som rapporterat om den
svenska uppstickaren.
– All uppmärksamhet känns helt fantastisk. Genom att integrera Googles
operativsystem Android i en exklusiv
TV, har vi tagit tv:n ett jättekliv framåt.
Och vi var först, säger Christian Svantesson, vd för People of Lava.

LIKSOM FLERA mobiltelefontillverkare

använder People of Lavas nya TV Scandinavia operativsystemet Android, och
gränssnittet i TV:n liknar också det i den
nya generationens mobiltelefoner.
Med People of Lavas Scandinavia kan
man förutom att titta på TV surfa fritt på
Internet. Exempelvis ett You-tube-klipp
i fullskärmsläge får knivskarp bild, tack
vare TV:ns bildteknik för rörliga bilder.

Googles webbläsare Chrome finns
förinstallerad, liksom bland annat program för Facebook, Twitter och e-post.
Närmare 1500 andra appar finns tillgängliga i People of Lavas egen app-store.
Men konkurrensen lär bli tuff. GoogleTV, som är ett samarbete mellan Google,
Intel och Sony, har redan lanserats på
USA-marknaden. Fler TV-tillverkare lär
följa efter med liknande teknik.
MEN DET ÄR inget som bekymrar Christian Svantesson nämnvärt. Enligt honom är TV-marknaden mycket homogen. De stora märkena liknar varandra
både till pris och utseende, medan ett
fåtal tillverkare som Bang & Olufsen
och Loewe ligger i ett lyxigare segment.
Däremellan finns knappt något att välja
på.
People of Lava satsar därför på att nischa sig med exklusiva materialval och
design signerat danska Designit, men
med en lägre prisbild än de allra lyxigaste märkena.
– Att branschen är homogen är förmånligt för oss, vi kan bli starka i ett

segment som passar oss, säger Christian
Svantesson.
Att Google-TV snart kommer ut på den
svenska marknaden ser han som positivt.
– Dels är det ett kvitto på att vi valt rätt
teknik, dels innebär det att fler riktigt
vassa appar anpassade för TV blir tillgängliga även för våra kunder. Android
är en open-source plattform vilket gör att
alla som kan har möjlighet att utveckla
applikationer och program.
Arbetet med Scandinavia och uppmärksamheten kring lanseringen har
varit tidskrävande. Därför tog People of
Lava hjälp av Jobbakuten när de behövde
rekrytera.
– Jag tycker nästan att det är svårare
att rekrytera än att producera smarta
TV-apparater. Så att vi skulle ta professionell hjälp var självklart för oss. För oss
var det oerhört viktigt att någon verkligen lyssnade på våra behov. Jobbakuten
är stora nog att vara professionella, men
ändå tillräckligt små för att kunna erbjuda personlig service, säger Christan
Svantesson.

FAKTA:
People of Lava
Varumärket Lava har funnits
sedan 2001. Företaget tillverkar bland
annat TV-apparater och motoriserade
väggfästen för TV-apparater.
Företaget har 20 anställda och räknar med
att omsätta 170 MSEK 2011.
Scandinavia:
Finns i 42”, 47” och 55”. Full HD,
Backlight LED, Built-in Android-plattform,
förinstallerade applikationer: YouTube,
Google Maps, Weather, Time,
Calendar och Internet Browser.
Mer info:
www.peopleoflava.com

”

”Jag tycker nästan
att det är svårare att
rekrytera än att
producera smarta
TV-apparater.”

Christian Svantesson är vd på People of Lava. Tillverkningen av företagets TV-apparater sker i Stora Höga i Stenungsund.
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Proffshjälp med urvalet
gav smidig rekrytering
När ICA-handlaren Gustav
Johansson skulle anställa
35 personer vände han sig
till Jobbakuten för att få
hjälp med rekryteringen.
Bland 2700 ansökningar tog
Jobbakuten fram ett urval
kandidater för intervju.
– De personer som Jobbakuten trodde mest på
är också de som visat sig
fungera allra bäst, säger
Gustav Johansson.

Personligheten kan vara
den avgörande faktorn
För att på bästa sätt kunna
matcha rätt person med
rätt tjänst, använder sig
Jobbakuten av personlighetsformulär.
– Vi har valt ett test som
vi anser ger en väldigt bra
bild av om personen passar för ett visst jobb, säger
Tom Sjötun.
SHL Group är ett av de ledande företagen
när det gäller personlighetsformulär, med
verksamhet i över 50 länder världen över.
– Ett personlighetsformulär är ett objektivt sätt att bedöma hur en persons
personlighet ser ut. Det är ett bra hjälpmedel för att lättare matcha rätt kandidat
10
10

med rätt jobb, säger Per Carlsson på SHL
Group.
Har man flera kandidater som har liknande kunskaper och färdigheter, kan
personligheten bli avgörande menar han.
Men kan man som arbetsgivare inte
helt enkelt gå på känsla och känna efter vem man tror att man fungerar bäst
ihop med?
– Det är jätteviktigt att man trivs ihop,
och magkänslan är vår största konkurrent.
Men den kan hängas upp på hur personen
är klädd, dialekt, kön, etnisk bakgrund,
om personen har piercing. Alltså totalt irrelevanta saker för om personen kommer
att utföra ett bra jobb eller inte.
Personlighetsformuläret består av
144 påståenden som man ska ta ställning
till. Svaren jämförs med en jämförelsegrupp med hjälp av en beräkningsmodell.

– Vi har samlat in flera tusen svar från
andra svarande. Är tjänsten en chefstjänst, jämför vi svaren med 2000 andra
ledares svar. Här finns inga rätt eller fel,
men man kan se om en person passar bra
för en viss tjänst eller inte.
För vad som passar en tjänst kan

vara helt fel för en annan, menar han.
– Är du en väldigt social person kommer du kanske inte att trivas i ett yrke
som innebär mycket ensamarbete.
Enligt Per Carlsson ökar personlighetsformulär sannolikheten för en bra
matchning.
– Jobbakuten är certifierade av oss och
utbildade i att använda våra formulär. På
så vis får de ytterligare ett bedömingsinstrument som tillsammans med cv och
väl strukturerade intervjuer ger goda förutsättningar för en lyckad rekrytering.

Den nya ICA Kvantumbutiken Välsviken i Karlstad öppnades i mars 2010. Att
ta in professionell hjälp för rekryteringen var en självklarhet för Gustav Johansson. Under tiden för rekryteringen hade
ledningen fullt upp med annat arbete för
att färdigställa butiken inför öppnandet.
– Vi fick in 2700 ansökningar, det
hade varit enormt tidskrävande och väldigt svårt för oss själva att plocka ut de
bästa kandidaterna bland så många. De
allra flesta är idag duktiga på att skriva
cv, så det är svårt för en lekman att skilja
ut stjärnorna från de som kanske inte
passar så bra, säger Gustav Johansson.
Stefan Thorstensson från Jobbaku-

ten ansvarade för rekryteringen, och
eftersom tiden var knapp fanns han på
plats hos kunden i Välsviken under arbetet med att ta fram rätt kandidater.
– Jobbakuten lyssnade på vad det var
vi efterfrågade hos kandidaterna. De var
lyhörda och flexibla, och det var extra
viktigt för oss eftersom vi bara hade en
månad på oss innan butiken skulle öppna, säger Gustav Johansson.
– Vi gick igenom vad de ville ha för typ
av butik, och hur de ville att medarbetarna skulle vara. Gustav var tydlig med att
de ville skapa en riktigt bra mataffär med
bra personlig service. Han satte upp ett
antal kriterier, och sedan körde vi igång

Gustav Johansson fick hjälp av Jobbakuten med att plocka ut kandidater för intervju
bland 2700 ansökningar.

med urvalet, säger Stefan Thorstensson.
När han gick igenom ansökningarna
tittade han inte bara efter butiksvana.
– Välsvikens tydliga fokus på mat gjorde till exempel att vi rekommenderade
en kille som tidigare arbetat som kock.
Och social kompetens är viktigt när du
ska jobba i butik. Då kanske en per-

”Vi gick igenom
vad de ville ha för
typ av butik,
och hur de ville att
medarbetarna
skulle vara”

son som rest mycket, eller jobbat med
kundsupport tidigare har skaffat sig rätt
erfarenhet för jobbet, även om hon eller
han saknar butiksvana.
Ungefär 120 av de 2700 sökande kal�lades till intervju. Intervjuerna utförde
ICA själva.
– Just den delen ville vi sköta helt
själva, det är ju vi som ska arbeta med
personerna och det är viktigt att personkemin stämmer.
Men Gustav Johansson är fascinerad
av hur rätt man ändå kan hitta innan
man träffat personen.
– Stefan satte en liten stjärna vid sidan
av de namn som han trodde mest på. Av
dem anställde vi i princip allihop, och
det är också de som visat sig fungera
bäst. Vi har väldigt bra personal, säger
han.
Idag har ICA Välsviken 50 anställda,
och omsättningen 2010 var 170 MSEK.
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Avs. Jobbakuten Väst AB
Östra Köpmansgatan 26
444 30 STENUNGSUND
ADRESSKÄLLA: PAR

Jobbakuten tipsar:

PROFFSRÅD FÖR EN LYCKAD INTERVJU
För att du ska få ut så mycket som möjligt av en anställningsintervju gäller det att vara väl förberedd. Det finns
många sätt att få ett givande samtal. Ett gott råd är att
bygga upp intervjun utifrån olika scenarier.

a

Tänk ut ett par företeelser som ofta
brukar hända på arbetsplatsen
och fråga hur personen skulle lösa
problemen.

a

På detta sätt får du en fingervisning
om flera viktiga egenskaper hos
den sökande:
– Arbetar han/hon snabbt?
– Är han/hon duktig på problemlösning?
– Hur uttrycker han/hon sig i skrift?

a

Lämna gärna över scenariot
nedskrivet på ett papper som du
lämnar över. Låt sedan den
sökande få en kvart på sig att lösa
problemet.

a

Tänk på att inte göra scenariot för
svårt. Det ska vara en rimlig uppgift
att föreslå lösningar.

Behöver du hjälp med rekrytering?
En man kort på måndag?
Vi på Jobbakuten matchar rätt person
med rätt tjänst – oavsett om det handlar
om ett tillfälligt behov av arbetskraft
eller fasta anställningar.
Välkommen att kontakta oss:
Åmål: 0532-102 70
Göteborg: 031-771 32 82
Stenungsund: 0303-818 84

www.jobbakuten.se

Jobbakuten
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