
Externt stöd i er rekryterins- 
och urvalsprocess!

Få en objektiv bedömning 
vid internrekryteringar!

STORESUPPORT REKRYTERING
 – SECOND OPINION

Storesupport Rekrytering – Second Opinon vänder sig ti ll er som vill ha ett  externt stöd i er rekryterings- och 
urvalsprocess och vill dra nytt a av Storesupports erfarenhet inom området. Med 17 års erfarenhet av rekrytering 
inom detaljhandeln har vi gedigen och beprövad kunskap att  utvärdera personal inom branschens olika 
tjänsteområden. Med hjälp av våra rekryterare säkerställer vi att  er blivande medarbetare verkligen har de 
kvalifi kati oner och personliga förmågor som ni eft erfrågar.

Att  anställa en ny medarbetare är allti d en stor investering. I de fall ni hanterar rekryteringsprocessen själva är vårt 
absoluta råd att  ni tar stöd av en extern partner för att  skaff a er en neutral bedömning. Det kan också gälla vid interna 
rekryteringar som ti ll exempel vid förfl ytt ningar eller chefsti llsätt ningar, då ni vill ha en oberoende bedömning som 
stöd vid beslutet.

Second Opinion är en god investering som ger er mer djup, bredd och vinklar i bedömningen. Ni får helt enkelt ett  
bätt re och bredare beslutsunderlag som ökar chanserna för en lyckad rekrytering, samti digt som ni minimerar 
riskerna för felrekrytering.

MED SECOND OPINION HJÄLPER VI ER MED FÖLJANDE
Analys av uppdrag ti llsammans med er
Fördjupad personintervju av erfaren rekryteringskonsult
Fördjupad referenstagning från ett  360-graders perspekti v
Bakgrundskontroller
Tester
Ett  skrift ligt utlåtande om kandidaten
Uppföljningsmöte med er som kund
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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.
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Minimera risken för 
kostsamma felrekryteringar!


