
Students @ 
Vi på The Place gjort en stor satsning på att bygga en Studentpipe med vassa och ambitiösa
studenter som vill stötta upp sitt CSN med extrajobb, både under terminerna och på
semestern. Tanken med projektet är att hjälpa unga studenter att skaffa jobb och erfarenhet
samt att bistå kunder och företag med kandidater snabbt. 

Vår studentsatsning ligger oss varmt om hjärtat. Vi vet att extraarbete och sommararbete
ger studenter en viktig skjuts in i arbetslivet. Med hjälp av oss kan du undvika personalbrist
under intensiva perioder och ge studenter en chans att komma in på arbetsmarknaden – en
perfekt match. 

Fördelar med vår
studentsatsning
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Studenterna är redan intervjuade och
rekommenderade av vår
kandidatansvarig, så att vi snabbt och
enkelt kan skicka kandidater till dig!

Vårt förmånliga timpris är från 295 kr,
beroende på erfarenhet hos
kandidaten.

Med våra digitala CVn och
videointervjuer kan du enkelt få en
snabb och smidig överskådning över en
kandidat. 



Med rätt jobb känns livet spännande och hoppfullt. Med fel jobb kan livet kännas hopplöst
och trist. Sen starten 1988 har vi rekryterat tusentals talanger till tusentals jobb på tusentals
företag. Vår insikt är denna: rekrytering på rätt sätt förstärker den emotionella upplevelsen av
arbetet och hur väl själva arbetet genomförs.

Glädje kommer först. Vi är hantverksdrivna Worklife Partners, för både våra kunder och
medarbetare, vilket innebär att vi prioriterar rätt person på rätt jobb - alltid och utan 
kompromiss. Att jobba är viktigt, men det är inte allt; vi står för att skapa en balans 
mellan liv och arbetsliv som känns både hållbar och kul. Genom att hjälpa våra 
medarbetare designa bättre långsiktiga karriärer snarare än jaga kortsiktiga vinningar, 
stärker vi våra kunders affär och levererar lyckliga arbetsupplevelser över tid.

Hängivenhet, nyfikenhet och trygghet - det är våra ledord.
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Så, hur funkar det?

Vår Story

Vi har redan en kandidatbank
med studenter som i flera
steg redan är intervjuade,
kvalitetssäkrade och riktigt
taggade på att få jobba på
spännande företag i sommar!

När vi har tagit rollens
kravprofil kan du snabbt
få kandidaters digitala
profiler skickade till dig,
där du kan se cv och
videointervjuer. 

Du hittar din perfect match,
en student hittar ett
sommarjobb. 
Vi sköter resten! 
Win-Win-Win helt enkelt. 

Vad kan studenterna arbeta med? 
Våra tjänsteområden är ekonomi, HR, kommunikation, kundservice, marknad, logistik och administration,
så vanligtvis är det jobb inom dessa områden det gäller. Det kan alltså vara allt från jobb som
ekonomiassistent, orderadministration, kundservicemedarbetare, kontorsassistent, till receptionist, HR-
assistent, reklamationshandläggare eller fakturamatchare och jobb inom marknadsföring och
kommunikation så som Content Creators, skribenter och marknadskoordinatorer. 
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Rekryterings-
specialister

Det är vi som ansvarar för att hitta dina
sommarvikarier och din extrapersonal!

Ansvarig för Students @ The Place
samt Kundtjänst och Reception

Amanda Wiberg

Specialist HR och Administration
Petra Söderberg

Specialist Supply Chain & Logistik
Maria Blom

Specialist Kommunikation och Marknad
Sara Giordano

Students @ The Place

Specialist Ekonomi
Amanda Engberg


