Söder & Co håller tidplanen – nu står tjänstemannasidan på tur

Efter ett halvår har bemanningsföretaget Söder & Co etablerat sig i Vetlanda och finns
nu i större och mer ändamålsenliga lokaler vid Stora torget.
– Vi har cirka 45 anställda i dag och vi räknar med att vi håller tidplanen med 100
anställda inom ett år. Nu satsar vi på tjänstemannasidan, säger Camilla Egerlid, vd för
Söder & Co Öst.
Det har varit en flygande start för Söder& Co. Christer Hagström, vd för Vetlandakontoret,
har numera utsikt över torget och det är lätt att hitta hit för den som söker jobb.
Högkonjunkturen sätter tryck på efterfrågan.
– Vi har nöjda kunder för vi håller vad vi lovar. Det är matchningen som är viktigast. Det
måste vara rätt person på rätt plats. Det får hellre ta ett par dagar, då vet jag att jag har hittat
rätt kompetens för jobbet, säger han.
– För kollektivanställda spelar den sociala kompetensen störst roll. Att man är driven och go’
och glad. De vi anställer är sådana vi kan bygga på, människor med personlig kvalitet. Där ser
vi långsiktighet.
Hållbart som gagnar alla
Hållbart är ordet för dagen. Camilla Egerlid använder det på ett något annorlunda sätt.
– Det vi arbetar med är hållbar kompetens. Alla företag vet att kompetens är det kraftfullaste
konkurrensmedlet. Vi vill jobba strategiskt med våra kunder för att de ska attrahera och
behålla de människor de behöver inom olika tjänsteområden. Med det menar vi att vara
bollplank och visa vägar till en smart och effektiv kompetensförsörjning, som gagnar alla.
Ensamma på tjänstemannasidan
Tjänstemannasidan står nu på tur för Söder& Co: produktionsledare, produktionstekniker,
kvalitetstekniker, ingenjörer, planerare, ritare, konstruktörer – såväl som ekonomer, inköpare
och säljare.
– Vår uppfattning är att det finns en nisch för ett lokalt bemanningsföretag som satsar på den
här typen av tjänster. Här kommer också min personliga kunskap och rutin in i bilden. Jag har
tjugo års erfarenhet av att driva rekrytering och uthyrning av tjänstemän och specialister,
säger Camilla Egerlid.
– Christer och jag vet tillsammans vilka vägar man kan ta för att hitta dem. Vi kan finna
fantastiska lösningar!

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Hagström, vd och partner för Söder & Co Vetlanda
telefon: 0706/ 77 45 88 e-post: christer.hagstrom@soderco.se
Bemannings- och rekryteringsföretaget Söder & Co har över 900 anställda knutna till sex kontor i Västra –
respektive Östra Götaland samt Småland. Acconia i Jönköping, ingår i koncernen och rekryterar och bemannar
tunga specialister och chefer. Camilla Egerlid är partner och vd för region Öst som har kontor i Jönköping,
Linköping och Vetlanda.
Läs mer på: www.soderco.se

