STORESUPPORT TJÄNSTEUTBUD

Hyrköp
- Detaljhandel
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Storesupport Hyrköp är speciellt framtagen för butiker
som har behov av att rekrytera, men vill göra det på ett
kostnadseffektivt och träffsäkert sätt. Vi är experter på
detaljhandeln och dess kompetensbehov, även gällande
specialtjänster. 70 000 jobbansökningar årligen ger oss
bästa förutsättningar att hitta rätt kandidat till just er.
Det är mycket som ska stämma för att en ny medarbetare
ska passa i en roll. Förutom rena färdigheter så är den
sociala förmågan, kundbemötande och personkemi med
resterande personal minst lika viktigt, och enda sättet att
veta säkert är att låta tilltänkt medarbetare jobba under en
period och visa vad den går för. Är ni osäkra på om tjänsten
är tillfällig eller blir permanent är hyrköp en bra lösning tills
ni vet säkert.
Fullt arbetsgivaransvar under hyrestiden
Storesupport tar fullt arbetsgivaransvar för konsulten under

hyrestiden vilket innebär att vi även betalar ut lön, sociala
avgifter, sjuklön, semesterersättning och försäkringar. Ni
kan helt fokusera på konsultens förmåga och om övertag är
aktuellt.
Kostnadsfri rekrytering efter hyrestiden
Om gemensamt tycke uppstått efter tre månaders hyrestid
sker övertag av konsult utan kostnad.
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Garanti – Vi garanterar att ni blir nöjda. Om ni mot
förmodan inte är det kan ni när som helst välja att byta
konsult eller avbryta uppdraget under hyrestiden.
Kostnadseffektivt – Ni betalar endast för de faktiska
timmarna som konsulten jobbar.
Minimal risk - Minimera risken för kostsamma
felrekryteringar.

Välkommen att kontakta oss för prisförslag.

Om Storesupport
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar
och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och
lönsam. Koncernen startades år 2000, omsätter
400 MSEK och har 1 500 medarbetare. Huvudkontoret är i Solna, Stockholm.

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

