
                      Jag har använt mig av aDaPtUS viD flera rekryteringar, 
                      båDe meD hela ProceSSen och meD Delar. viD ett tillfälle 
                      Sökte vi en DUktig aDminiStratör och inSåg hUr många 
                     anSökningar Det SkUlle generera.  Det var Skönt att vi anlitaDe 
aDaPtUS för UPPDraget. De Skötte hela ProceSSen och fick fram fyra 
lämPliga kanDiDater Som vi SeDan träffaDe.

en Stor förDel meD aDaPtUS rekrytering är att De är öPPna, raka och 
flexibla. Jag har kommit meD mina önSkemål och frågat om De kan fixa 
Det – Ja eller neJ? aDaPtUS har alltiD Snabbt och ProffSigt återkoPPlat 
till Det Jag efterfrågat meD en löSning eller PaSSanDe moDell. 
raka PUckar helt enkelt!

Det är ockSå bra att man meD 
aDaPtUS kan välJa SJälv hUr 
mycket man vill ha hJälP 
meD i rekryteringSProceSSen, 
iblanD behövS mer StöD, 
anDra gånger lite minDre.

Bemanning • Rekrytering • Entreprenad inom 
logistik | Produktion | Distribution

Stockholm 
ADAPTUS Bemanning AB 
Arenavägen 47, 6 tr 
121 77  JOHANNESHOV / GLOBEN 
Tel. +46 8 44 806 40

www.bemanning.se

oSlo
ADAPTUS Bemanning AS 
Postboks 6731 Etterstad
0609  OSLO
Tel. +47 472 512 18

Välkommen att höra aV dig om du går 
i rekryteringStankar Så berättar Vi 
gärna mer om hur Vi kan hjälpa dig 
med en lyckad rekrytering. 

För Frågor om rekrytering Via adaptuS, 
kontakta rekryteringSaVdelningen 
på tel: 08 – 448 06 40.
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låt oSS hJälPa 
till viD näSta 

rekrytering

adaptuS har lång erfarenhet av rekryteringar 
i just din bransch och hittar rätt person till rätt 

plats. det är inte självklart för alla rekryterare att 
tillsätta en skicklig ekonom som är väl förtrogen 

med SpcS lönesystem och Sap, gärna framåt och 
stresstålig samt med erfarenhet av månads- och 

årsbokslut, hanterar excel galant och pratar och 
skriver engelska obehindrat. 

För att inte tala om att hitta en morgonpigg 
transportledare som känner sig hemma i södra 

Stockholm och har rätt inställning. ja, du förstår 
nog själv vart vi vill komma. adaptuS kan hjälpa 

dig med valda delar i processen eller hela 
rekryteringen – hur mycket väljer du själv. Vi har 

tillgång till ett stort nätverk och använder oss 
av personlighetstest vilket ytterligare ökar träff-

säkerheten i vårt sökande efter rätt kandidat.

 I samarbete med er 
utvecklar vi 

en kravprofil.

ADAPTUS intervjuar kandidater 
med rätt personlighetsprofil.

Vi kontaktar referenser på 
aktuella kandidater.

ADAPTUS bokar in ett möte 
mellan kandidat och kund.

När kund och kandidat är överens 
skriver parterna ett avtal.

Vi skapar och publicerar er 
annons där ni önskar synas och 

söker både i olika databaser 
och i våra egna nätverk.

Vi genomför tester med 
kandidater och tar fram en 

personlighetsprofil.

ADAPTUS Rekryteringsprocess

>> vi kan Din branSch
 Vi har ett gediget kunnande i de branscher 
 vi verkar i vilket gör att vi har lättare att hitta 
 rätt kandidater.

>> tyDligt anSvar
 Vi tar ansvar genom hela processen både mot
 dig och mot kandidaterna och genomför 
 dessutom personlighetstest för att ytterligare
 öka träffsäkerheten.

>> vi hittar engagemang
 Vi anstränger oss för att hitta genuint 
 intresserade personer – människor som 
 levererar och tycker om att utvecklas. 

>> återkoPPling 
 genom ProceSSen
 Vi ger återkoppling under hela processen och
 genomför uppföljning efter avslutat uppdrag.


