
STORESUPPORT REKRYTERING
Storesupport Rekrytering är tjänsten för er som har ett  behov av att  rekrytera medarbetare, specialister och chefer 
inom retail. Uppdraget börjar allti d med att  vi ti llsammans identi fi erar vilka personliga egenskaper och kompetenser 
som är vikti ga för tjänsten. 

Kravspecifi kati onen, som vi gemensamt tar fram, löper sedan som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen ti lls 
vi har valt ut den bästa kandidaten som också skrivit på för er. 

Vi är givetvis allti d måna om att  skapa ett  personligt och trivsamt bemötande som gör att  kandidaterna känner sig 
bekväma och som stärker ert employer branding – oavsett  om kandidaten får jobbet eller ej. 

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

PRISSÄTTNING – 2 – 2,5 gånger månadslönen beroende på 
tjänst. Prissätt ning eft er off ert. Arvodet faktureras i tre steg:
Steg 1: 30 % vid uppdragets start.
Steg 2: 30 % eft er selektering och presentati on av kandidater ti ll er.
Steg 3: 40 % när ni skrivit anställningsavtal med kandidaten.

GARANTI – Vi erbjuder 3 månaders garanti , dvs omrekrytering 
för tjänsten om kandidaten väljer att  avsluta sin anställning inom den 
avtalade ti dsramen, eller om ni som kund väljer att  avsluta den 
nyanställde inom ti dsramen.

REKRYTERINGSPROCESS
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Referenstagning Start av uppdrag

Telefonintervju

Urval & tester

Behovsanalys & 
upprätt ande av ti dsplan
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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!

Tid är Pengar! Effektivisera din 
tid och fokusera på kärnverksamheten 
så löser vi rekryteringsarbetet!

Du får personal specifi kt 
efter din behov genom vår 
kvalitetssäkra urvalsprocess!


