
Det svänger när man minst anar det 

Att ha ansvar för bemanning inom logistik och produktion kan vara lite som 

att åka berg- och dalbana. Uppförsbackar avlöses av snabba och lite ryckiga 

nedförsbackar. Som när folk blir sjuka, i perioder som är produktionstunga eller  

när en populär medarbetare helt plötsligt ska vara föräldraledig. 

Man kan välja att se bemanning som en effektiv, tillfällig och kortsiktig lösning att  

ta till ibland. Eller så kan man använda sig av bemanning på heltid och dra fördel  

av ett kontinuerligt och effektivt partnerskap, året om.  Med ett jämnt flöde  

i organisationen får man lägre kostnader och högre produktivitet. Det är ju inte  

alla som gillar när det suger till i magen i varje krök.
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Varför ADAPTUS  
är en trygg partner

>> Flexibla lösningar
Vi garanterar en skräddarsydd 
lösning och lyssnar på hur ni vill ha 
det för vi vet att det är ni som är 
experterna på er verksamhet.

>> Kompetent personal 
Vi har specialistkompetens 
inom just din lager- och 
produktionssektor och har alltid 
tillgång till medarbetare med bred 
lagererfarenhet och som kan köra 
både lastbil och olika trucktyper.

>> En rakare väg 
mot din framgång
Med oss som partner kan ni få 
bästa möjliga ersättare, ofta någon 
som känner er sedan tidigare.

>> Utbildning 
ADAPTUS har 
introduktionsutbildning där 
vi utbildar aktuell personal i 
ditt företag. Vi erbjuder även 
jourverksamhet utanför ordinarie 
arbetstider.

Att hyra eller rekrytera – det är frågan
Bemanning passar både dig som är i behov av personal under en 
längre period för att täcka exempelvis föräldraledighet, sjukskrivning 
eller semester eller dig med behov av extrapersonal för att täcka toppar, 
sjukdom och ledighet. Med bemanning får man ett jämnare flöde i 
organisationen, lägre kostnader och högre produktivitet.

En stor fördel med bemanning är att man får möjlighet att testa varandra 
innan man eventuellt tar steget till en anställning. Det är också smart att 
låta företagets behov styra bemanningen genom att hyra in personal 
under perioder då man verkligen behöver vara fler. Dessutom är 
utsikterna goda för att du vid återkommande inhyrning har möjlighet att 
anlita samma personal.


