
RAMAVTAL - REKRYTERINGSTJÄNSTER
TEKNISK OCH ADMINISTRATIV PERSONAL
Studentwork Sweden AB har utsetts till Stockholms universitets leverantör av rekryteringstjänster för teknisk och
administrativ personal för 2019–2020. Avtalet omfattar även tjänsterna konsultativt stöd/rådgivning,
personlighets- och färdighetstester samt second opinion. Vid frågor gällande våra tjänster, priser eller avtalet i
stort är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra kontaktpersoner nedan.

Skicka er förfrågan till avropa@studentwork.com eller till någon av nedan kontaktpersoner vid avrop av teknisk 
och administrativ personal.

VÅRA TJÄNSTER
 
 Fullständig och kompetensbaserad rekryteringsprocess
 Pris: 23 300 kr 

• Kravprofil och tidsplan – genomgång av den aktuella tjänsten, fastställande av kravprofil och utarbeta  
 tidsplan tillsammans med beställaren. 
• Annonsering och publicering – annonsering och publicering av tjänsten i Indeed, Metrojobb,
 Blocketjobb, Arbetsförmedlingen samt vår egen hemsida studentwork.se.  
• Administration och svarshantering – all administration kopplat till rekrytering samt hantering av svar till
 alla ansökande.
• Återkoppling – löpande återkoppling under rekryteringsprocessen. 
• Urval – CV:n granskas och matchas gentemot kravprofilen.
• Telefonintervju – stämmer av kandidaters bakgrund vad gäller studier, arbetslivserfarenhet, lämplighet  
 för tjänsten samt löneanspråk och tillgänglighet. 
• Djupintervjuer – kompetensbaserade intervjuer som fokuserar på att säkerställa kvalifikationer, 
 personliga egenskaper och kompetenser viktiga för den specifika tjänsten.
• Presentation av kandidater – muntlig och skriftlig presentation av kandidater till beställaren. 
• Referenstagning – två referenser per slutkandidat
• Slutintervju – beställaren träffar det slutgiltiga urvalet för intervju.
• Uppföljning – via fysiska möten med beställaren efter lyckad rekrytering.
• Garanti – i 6 månader efter anställningen påbörjas.

ÖVRIGA TJÄNSTER 

•  Konsultativt stöd 
 Pris: 580 kr per timme

•  Tester 
 Pris: 2000 kr per kandidat 
 
 Studentwork erbjuder personlighets- och färdighetstester. I priset ingår, förutom själva testen, utvärdering,  
 muntlig och skriftlig återkoppling av resultatet till beställaren och kandidaten. Personlighetstest 
 säkerställer rätt urval utifrån personlighet medan färdighetstestet säkerställer kandidaternas inlärnings-  
 förmåga utifrån testmodellerna: logiskt tänkande, numerisk förmåga och verbal förmåga.

•  Second opinion 
 Pris: 3000 kr per kandidat 
 
 Kvalificerad bedömning av kandidater i Stockholms universitets egna rekryteringsprocess. I en second 
 opinion ingår alltid djupintervjuer, referenstagning, muntlig och skriftlig utlåtande om kandidaten samt 
 eventuella personlighets- och färdighetstester vid behov.  



KONTAKTUPPGIFTER

AVROP
Vid avrop av teknisk/administrativ personal skickas förfrågan till nedan adress som bevakas av samtliga ansvariga 
på Studentwork: avropa@studentwork.com

KUNDTEAM
Vårt kundteam består av en kundansvarig, två rekryteringskonsulter och en avtalsansvarig. Följande 
personer ingår i vårt kundteam som kommer vara inblandade vid avrop av rekrytering av teknisk och 
administrativ personal:

AVTALSFRÅGOR/KUNDANSVARIG REKRYTERINGSKONSULT

REKRYTERINGSKONSULT

Johan Eriksson
Tel: +46 (0) 72 858 39 55
E-post: johan.eriksson@studentwork.com

Johanna Wadsten
Tel: +46 (0) 70 766 63 78
E-post: johanna.wadsten@studentwork.com

Matilda Höglind
Tel: +46 (0)722 53  92 53
E-post: matilda.hoglind@studentwork.com


