Nytt ”kompetenshus” när Söder & Co förvärvar Acconia
Allt under ett tak. Det är idén som nu Söder & Co förverkligar genom att förvärva en
del av Acconia. På det sättet bygger man en heltäckande kompetensresurs,
ett ”kompetenshus”, för företagen i regionen. Under samma tak ryms
utvecklingsmöjligheter från första jobbet till en vd-tjänst.
Söder & Co har nyligen utvidgat sin verksamhet genom att öppna kontor i Jönköping och
Linköping. Man räknar med att på det sättet växa med ytterligare 200 anställda inom ett år.
Nu tar man nästa steg. Förvärvet av Jönköpingsbaserade Acconia gör att Söder & Co blir en
heltäckande kompetensresurs. En av de största i regionen.
– Acconia fokuserar på tyngre tjänster som specialister och ledningsfunktioner. De är
också HR-konsulter generellt sett. Genom förvärvet kan vi erbjuda alla typer av tjänster när
det gäller kompetensförsörjning, säger Magnus Fridebo vd på Söder & Co.
– Företag stärker sin konkurrenskraft genom att knyta till sig rätt kompetens. Då behövs vi,
säger Camilla Egerlid, vd region Öst. Man kan antingen behöva hundra, eller bara en person.
Det kan bero på konjunkturläget eller att man fått en stor affär. Det kan handla om ett
tidsavgränsat projekt där man behöver en specifik kompetens eller man kan behöva ersätta en
person. Man kan också behöva ledningsstöd. Oavsett behov ska man kunna vända sig till oss.
– Vi förstärker också utvecklingsmöjligheterna för de kandidater som söker sig till oss. Vi
kommer att rekrytera upp till executivenivå, säger Magnus Fridebo.
Gammal vänskap ligger bakom idén. Jan Wallin, som är vd på Acconia, känner sedan
många år Camilla Egerlid och Magnus Fridebo. De är gamla kolleger och har stött på
varandra ibland eftersom de arbetar i samma bransch. När trion för en tid sedan möttes på
nytt, föddes idén med ett samarbete i form av ett förvärv.
– Kompetens är gränsöverskridande. Våra tjänster är gränsöverskridande. Lokalt eller på
distans – vi kan leverera dem, säger Jan Wallin. Östgöta- och Västgötaregionen är båda
tillväxtregioner och regionerna vävs ihop alltmer. Så det här gynnar tillväxten.
Det är emellertid inte aktuellt att gå ihop i ett företag.
– Man ska vara expert på det man gör, säger Magnus Fridebo. Därför är det en fördel med
två varumärken. Vi förstår helhetsperspektivet alla tre och vi klickar på ett personligt plan.
Eftersom vi tillsammans har 60 år i branschen gör det här samarbetet oss starka och
kompletta. Vi samlar helt enkelt vår kompetens under samma tak.
Söder & Co har sin bas i Borås med över 800 anställda knutna till sex kontor i Västra
Götaland. Nu också i Jönköping och Linköping. De anställda finns både inom
industriproduktion och på tjänstemannasidan. Acconia fokuserar på rekrytering och
interimslösningar av tyngre tjänster på management- och executivenivå. Man arbetar också
med ledarskaps- och organisationsutveckling, samt med HR- konsultation.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Fridebo, vd, Söder & Co Sverige, tel: 070/471 08 51 e-post:magnus.fridebo@soderco.se
Jan Wallin, vd, Acconia, tel: 070/ 591 02 88 e-post: jan.wallin@acconia.se
Camilla Egerlid, vd region Öst, Söder & Co, tel: 0703/ 77 45 03 e-post: camilla.egerlid@soderco.se
Läs mer om respektive företag: www.acconia.se och: www.soderco.se

