Söder & Co startar verksamhet i Stockholm!
Söder & Co, bemannings- och rekryteringsföretaget med huvudkontor i Borås
expanderar nu genom att rekrytera Agne Ottosson som ny partner och vd för Söder &
Co Stockholm.

Bemannings- och rekryteringsföretaget startade 1999 i Borås och har tidigare haft sin
verksamhet fokuserad i Västra Götaland. Under 2015 expanderade företaget genom att
starta upp i Jönköping, Vetlanda och Jönköping. Nu fortsätter vi vår tillväxtresa till Stockholm.
Många av våra kunder som har verksamhet på dem 9 orterna vi finns på nu har kopplingar till
Stockholm. Genom att finnas på plats där kommer vi kunna hjälpa befintliga kunder och
samarbetspartner kompetenstillförsel på kort eller lång sikt även där.
Agne Ottosson har många års erfarenhet från bemannings och rekryteringsbranschen, de
senaste åren har han drivit Multitude Search i Stockholm. Genom sin långa erfarenhet från
branschen vet han vilka utmaningar företagen har.
Magnus Fridebo, vd för Söder & Co Sverige, säger att genom rekryteringen av Agne
Ottosson har Söder & Co mycket goda förutsättningar till att bygga en verksamhet i
Stockholm som kommer att vara till fördel för hela koncernen.
– Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat Agne. Han tillför expertis genom sin långa och
djupa erfarenhet. Han har framgångsrikt hjälpt många företag med kompetenstillförsel och är
skicklig på att bygga relationer med företag, på att förstå och matcha deras behov med rätt
kompetens. Vi ser fram emot att utveckla Söder & Co tillsammans.
Bemannings- och rekryteringsföretaget Söder & Co har idag över 800 anställda knutna till
nio kontor. Styrkan är den lokala förankringen, kunskapen om företagens villkor och bredden.
De anställda finns både inom industriproduktion och på tjänstemannasidan. Man rekryterar
och bemannar såväl specialister som chefer på olika nivåer.
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Fridebo, vd Aktiebolaget Söder & Co Sverige
telefon: 070/471 08 51 e-post: magnus.fridebo@soderco.se
Agne Ottosson, vd Aktiebolaget Söder & Co Stockholm
telefon 070-951 92 50 e-post: agne.ottosson@soderco.se
Eller besök vår hemsida: www.soderco.se

