
OM STORESUPPORT REFERENSER

Alltid samma 
dedikerade konsulter 
som återkommer till 
arbetet!

Du får en egen 
driftorganisation 
exklusivt på din 
arbetsplats!

Kpi-redovisning samt en 
governance- och eskaleringsmodell 
med tydliga rapporteringsvägar 
för alla chefsled!

Storesupport Logisti cs är ett  privatägt bemanningsföretag för lagerverksamheter i 
detaljhandeln. Vi har varit verksamma i 17 år, har idag 750 arbetande konsulter och kontor 
i Stockholm och Göteborg. Vi arbetar rikstäckande och låser oss inte ti ll storstäderna. 
Vi har en stadig ti llväxt på ca 30 procent per år och konsultstocken växer i samma takt. 
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STORESUPPORT LOGISTICS 
– BEMANNING PLUS 

Storesupport Logisti cs – Bemanning Plus är en kvalifi cerad personaltjänst i gränslandet mellan bemanning och 
entreprenad. Tjänsten passar dig som är i konti nuerligt behov av en större fl exibel arbetsstyrka för att  klara både 
leverans- och lönsamhetsmål i din verksamhet. Du har förmodligen testat traditi onella bemanningstjänster men vill 
samti digt inte lägga ut din verksamhet på fullskalig entreprenad. Bemanning Plus ger dig därför de bästa delarna ur 
både bemanning- och entreprenadåtaganden. 

MED BEMANNING PLUS FÅR DU
Dedikerade konsulter endast knutna ti ll ditt  uppdrag utan 
bieff ekterna av konti nuerligt ny och växlande personal – det är 
allti d samma personal som återkommer ti ll arbetet. 

Dedikerad drift sorganisati on bestående av konsultchef, KAM 
och teamledare som arbetar exklusivt på din arbetsplats så 
länge produkti onen pågår. Drift sorganisati onen hanterar 
produkti vitetscoachning och uppföljning, uppföljning av 
ordningsregler, hantering av avvikelser, ti ds- och rastpassning, 
begäran av överti d, påbokning och avbokning. Det enda du och din 
arbetsledning behöver göra är instruera vilka arbetsuppgift er som 
ska utf öras samt se eft er din arbetsmiljö.

KPI-redovisning kring alla aspekter av tjänsten och personalstyrkan, 
vilket skapar verklig insyn så beslut kan tas baserat på fakta. 

Governance- och eskaleringsmodell med satt a agendor och tydliga 
rapporteringsvägar för alla nivåer i chefsledet. 

Under implementeringsfasen arbetar Storesupports 
implementeringschef exklusivt med dig och uppstarten av 
samarbetet.
 
Storesupport tar det fulla arbetsgivaransvaret för konsulterna.
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