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BEHOVBEHOV

Skräddarsydda lösningar med flexibel personal 
med mängder av kunskap i bagaget.
Du slipper arbetsgivaransvaret och hyr bara för 
den period du har behov. 
Du slipper lägga tid och resurser på att rekrytera.
Vi har en välfylld kandidatbas och välutvecklade 
processer för att göra det snabbt.
 
NÄR
Vid arbetstoppar, specifika projekt, anställningss-
topp, vikariat, föräldraledighet, semestertider 
m.m
Du betar bara för arbetad tid.

Hyr in personal

BEMANNING

Vi förser dig med rätt kompetens i rätt tid. Contalia samarbetar med manpower och har expertis 
inom olika områden och kan hitta rätt person till rätt plats. Våra konsultchefer har flera års erfar-
enhet inom sitt område och det är en framgångsformel och en förutsättning för att få förståelse 
för just er verksamhet. Därför förstår vi våra kunders och kandidaters behov på ett sätt som får 
er båda att växa och utvecklas. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Känn dig trygg med oss. 
Vi känner kandidaterna och har stor erfarenhet av att matcha rätt kompetens och person till dina 
förväntningar och behov. Det är kostnadseffektivt att samarbeta med oss då du alltid har tillgång 
till den personalstyrka du behöver, varken mer eller  mindre. Vi följer upp alla uppdrag för att säkra 
kvalitét och erbjuder ett heltäckande garantipaket.

Reception
Växel
Vaktmästare
HR/Lön
Tidsspann?
Kunskapskrav?
Arbetstider?

Samarbete med Manpower, Sveriges 

största bemanningsföretag.

Helhetsleverantör, samla allt 

på en faktura. (Frukt, pennor, kaffe etc)

Bra service med smidig, personlig 

kontakt.

Kostnadsfri avbokning inom 24 timmar

innan start.

CONTALIAS 
FÖRDELAR

CONTALIAS 
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E N K E LT  &  S N A B B TE N K E LT  &  S N A B B T

T i p s !T i p s !

Vi har tillgång till Sveriges största 
privata kandidatbas.

Du slipper oroa dig för sämre tider. 
Du hyr bara in personal för tiden du 
har behov och betalar bara för de 
timmar vår medarbetare arbetar hos 
dig. 

RÄ

TT 
KOMPETEN

S

I rätt tid


