REKRYTERINGSLOTS DALARNA
Vi lotsar medflyttare till arbete

Rätt person till rätt plats
Dalarna rekryterar för framtiden och en stor utmaning är att hitta rätt person till rätt
arbete. Företagen eftersträvar hållbara rekryteringar för att säkerställa både dagens och
morgondagens behov. Lika viktigt är det att se rekryteringen ur ett större perspektiv,
där inte bara personen man rekryterar är viktig - utan hela dennes familj. Det är just
här Rekryteringslots Dalarna kommer in.

Du är en nyckelperson. Din familj också
När du fått erbjudande om ett arbete på annan ort är det många delar som ska falla
på plats för att en flytt ska kännas tilltalande. Rekryteringslots Dalarna arbetar med
helheten och framförallt med att hjälpa till så att din partner hittar ett lämpligt arbete.
Med ambitionen att ni båda ska ha ett arbete, använder vi vårt nätverk, bestående av
våra medlemsföretag och andra aktörer för att hitta bra lösningar. Med tanke på vårt
breda kontaktnät och vår lokala kännedom kan vi också vara ett stöd i sökandet efter
boende, skolor, barnomsorg och annat som är viktigt för just din familj.

Så här går det till i korta drag
1.

Medlemsföretaget, som rekryterat dig anmäler ditt ärende till
Rekryteringslots Dalarna.

2.

Inom en vecka kontaktar Rekryteringslots Dalarna den person
som ska flytta med dig, för att boka ett personligt möte.

3.

Rekryteringslots Dalarna intervjuar den medflyttande för att
tillsammans förtydliga önskemål och möjligheter.

4.

Ansökningshandlingar, CV och annan relevant dokumentation
sammanställs och vidareförmedlas i första hand till våra medlemsföretag.

5.

Om personen känner att han/hon behöver hjälp med att
exempelvis skriva ett CV, så hjälper vi självklart till med goda råd.

6.

Lösningen kan vara i form av tillsvidareanställningar, visstidsanställningar och praktikplatser.

7.

Rekryteringslots Dalarna fungerar som stöd och bollplank i hela
processen och för att vi tillsammans ska hitta en så bra lösning
som möjligt behövs också att medflyttaren är aktiv genom
samtliga steg.

”Jag är jättenöjd med den hjälp som jag har
fått av Rekryteringslots. De har ett utvecklat
samarbete med företag och organisationer och
har bra koll på vilka jobb som finns ute och som
är på gång. Extra roligt är det förstås att få jobba
för regionen och på så sätt kunna bidra och ge
något tillbaka.”
Medflyttare

80 % lyckade matchningar
Rekryteringslots Dalarna har med goda resultat (80 % lyckade matchningar) sedan 2003
lotsat medflyttande till arbete eller praktik hos företag i Dalarna. Vi driver verksamheten
som en ekonomisk förening och har både stora och små medlemsföretag från stora delar
av Dalarna i vårt nätverk. Våra medlemmars intressen och behov ligger till grund för vår
verksamhet, där samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte är nyckelord.

Kontakta oss gärna
Här tänker vi på hela familjen. Med det menas att vi tillsammans med er gör vårt yttersta
för att du och din familj ska känna er varmt välkomna till Dalarna. Vill du veta mer om
vad vi kan göra för er får ni gärna kontakta någon av våra lotsar på 0243-248046 eller
0243-248047. Det går även bra att skicka ett mail till info@rekryteringslots.se.

www.rekryteringslots.se
Följ oss gärna @rekryteringslots på LinkedIn,
Instagram och Facebook

