Femtio nya tjänster när Söder & Co öppnar bemanningskontor i Vetlanda
Inom ett år ska Söder & Co Öst ha femtio anställda i Vetlanda. Bemannings‐ och
rekryteringsföretaget från Borås expanderar nu genom att rekrytera Christer
Hagström till ny partner och vd för Vetlandakontoret.
– Med min arbetslivserfarenhet har jag god kännedom om vad företagen söker för
typ av kompetens och kan se för vilket uppdrag en person passar bäst, säger
Christer Hagström, som närmast kommer från Uniflex.
Christer Hagström har lång erfarenhet av industrin. Han har arbetat på Myresjöhus, Sävsjö
plåt och Sapa. På Sapa stannade Christer i tio år. Han gick från produktionen till arbetsledare
och produktionsplanerare och satt i ledningsgruppen för Sapa profilbockning.
Den lokala förankringen är Söder & Co:s affärsidé och att vara uppvuxen i bygden ser
Christer Hagström som en konkurrensfördel.
– Att man kan leverera det man lovar är viktigt på en ort som den här. Det är så man
skapar förtroende. Och det är alltid lättare att göra affärer med någon man känner.
– Jag känner allt och alla i hela bygden på ett eller annat sätt genom mina år i industrin och
idrottslivet. Jag har spelat bandy sedan jag var sju år och varit tränare. Idrotten är en
knutpunkt. Genom den träffar man många sorters människor.
Han har en liten solskenshistoria som säger något om hur han vill jobba med företag och
konsulter. En undersköterska ville göra något annat. Hon sa upp sig, traskade upp till Christer
och frågade om han hade något för henne. Tre veckor senare jobbade hon som konsult på ett
industriföretag.
– Jag såg i hennes ögon att det fanns ett driv och anställde henne, säger han.
Att matcha, att hitta rätt kompetens, att erbjuda utveckling för den som vill vidare – det är
det Christer Hagström brinner för. Genom partnerskapet med Söder & Co får han en bred
verktygslåda för både kollektiv- och tjänstemannasidan.
Camilla Egerlid, vd för Söder & Co Öst, menar att med Christer som ny vd kan visionen
förverkligas om att vara navet på den lokala arbetsmarknaden.
– Vi kommer tillsammans kunna kompetensförsörja från produktion till ledningsgrupp.
Det gäller både uthyrning och rekrytering. Och vi kan hjälpa dem som söker arbete hos oss att
fylla på sin kompetens och erfarenhet.
Det var Camilla Egerlid som öppnade Manpowers kontor i Vetlanda för tolv år sedan.
– Sedan fortsatte jag min karriär inom Manpower Group. Hela Småland är för mig en
välkänd region. Jag förstår företagens villkor och affärer, vad som är viktigt. Nu är det roligt
att vara tillbaka i en ny roll. Med Söder & Co blir Christer och jag ett starkt team!
För mer information, vänligen kontakta:
Christer Hagström, vd och partner för Söder & Co Öst
telefon: 0706/ 77 45 88 e-post: christer.hagstrom@soderco.se
Bemannings- och rekryteringsföretaget Söder & Co har över 700 anställda knutna till sex kontor i Västra
Götaland. Acconia i Jönköping, ingår i koncernen och rekryterar och bemannar specialister och chefer. Camilla
Egerlid är partner och vd för region Öst som har kontor i Jönköping, Linköping. Läs mer på: www.soderco.se

