
STORESUPPORT REKRYTERING – HYRKÖP
Storesupport Rekrytering – Hyrköp är tjänsten för er som har behov av att  rekrytera medarbetare, men som vill pröva 
om den ti lltänkte medarbetaren passar för uppgift erna innan ni ti llsätt er tjänsten. Eller för dig som är osäker på om 
tjänsten i fråga kommer att  bli permanent. 

Hyrköp ger er en fl exibilitet när ni har ambiti onen att  anställa, men först vill utvärdera om jobbet, uppgift erna och 
medarbetare passar ihop. Tjänsten innebär att  ni hyr in en konsult i 3 månader på helti d, som sedan kostnadsfritt  går 
över ti ll er organisati on om gemensamt tycke uppstår. Under dessa månader kan ni fritt  välja att  avbryta
 uppdraget eller byta konsult om denne inte lever upp ti ll era förväntningar. Om ett  skift e skulle behöva ske 
prakti serar vi 14 dagars uppsägning för att  vi ska få ti d att  hitt a en ny kandidat för jobbet.

I hyrköp ingår att  Storesupport, uti från framtagen kravprofi l, rekryterar och presenterar aktuell kandidat för er. 
Eft er det genomför ni en sluti ntervju och beslutar om kandidaten passar för jobbet eller ej. 

EXKLUSIVITET – Med dett a upplägg erhåller Storesupport full 
exklusivitet, vilket också ger en ökad tydlighet gentemot marknaden 
och kandidaterna. 

PRISSÄTTNING – Ni hyr enligt Storesupports aktuella ti mdebitering.

GARANTI – Storesupport tar fullt arbetsgivaransvar för 
konsult en under hyresti den. Det innebär att  vi betalar lön, sociala 
avgift er, sjuklön, semesterersätt ning samt försäkringar. Ni kan när 
som helst avbryta uppdraget eller byta konsult under hyresti den. 
Eft er hyres ti dens slut tar ni som kund över fullt ansvar för konsulten.

Stockholm 08-44 80 700 Göteborg 031-743 82 90 Malmö 040-671 41 90 www.storesupport.se  info@storesupport.se

OM STORESUPPORT REFERENSER
Storesupport startades år 2000 och är ett  privatägt tjänste- och bemanningsföretag för 
detaljhandeln. Vi har idag 1200 verksamma konsulter och 56 tjänstemän på våra 
kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar rikstäckande och låser oss inte 
ti ll stor städerna. Med vårt systerbolag i Kanada har vi en spännande insyn på den 
trendsätt ande nordamerikanska retailmarknaden.

Blomsterlandet
Granngården
Jula
K-Rauta
Bauhaus

Åhléns
KappAhl
Arla
Löfb ergs

Minimera risken för 
kostsamma felrekryteringar!

Hyr först och rekrytera sen
för att säkra den tilltänktes 
kompetens!

Kostnadseffektivt då 
du endast betalar för 
faktiska arbetstimmar!


