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våra uppdragsgivare och medarbetare

Bindande krav

Erfarenheten, specialiseringen,

kan lita på att man får rätt kompetens

Poolia Sverige efterlever gällande lagar

eller har rätt kompetens för varje

och förordningar och översätter dessa

uppdrag.

till lämpliga åtgärder i alla delar av

engagemanget och arbetsmetodiken
skapar tillsammans den kvalitet som

verksamheten. Lagkrav och andra

ger den avgörande skillnaden –
medarbetare som inte bara utför, utan
även tillför.

Engagemang

bindande krav vägs in i alla beslut

På Poolia får vi ofta höra att vi är
engagerade, att vi gör det lilla extra, att

Erfarenhet
Var och en som arbetar som konsult

vi ser vad som behöver göras och att vi
sedan även ser till att det blir gjort. Vi

genom Poolia eller blir rekryterade

inte bara utför, vi tillför. Att vara

genom oss, har höga krav på en

engagerad i sitt jobb är inget man kan

gedigen erfarenhet och dokumenterad

utbilda sig till. Antingen är man det eller

yrkesskicklighet. Tillsammans med

också inte. Det är därför vi är så måna

Poolias mer än 20-åriga erfarenhet med

om att enbart ha engagerade

utvecklade rutiner, stöd av skickliga

medarbetare, så att vi kan lova våra

chefer, uppföljning och utveckling

kunder just den hörnstenen i Poolia

skapas ett svårslaget erbjudande och

Quality. Vi lovar också samma

en viktig del av Poolia Quality.

engagemang som stöd till den som
blivit konsult eller blir rekryterad genom
Poolia.

DET GODA FÖRETAGET

Arbetsmetodik

Poolia ska vara det goda företaget,

Specialisering
Vi hyr ut och rekryterar kvalificerade
tjänstemän. Inga andra. Det gör att vi
har kunnat fokusera på allt som ger

Under 30 år har vi utvecklat vårt

kvalitet i just den verksamheten. På

arbetssätt och våra rutiner eller

Poolia är det ekonomer som rekryterar

man kan komma. Vilket inte hindrar att

jurister, etc.

vi ständigt ifragsätter det mesta vi gör,
vänder på stenar, ser vad som väntar

Vi är med andra ord specialister på att

runt hörnet, för att bli ännu smidigare

hitta och rekrytera specialister. Och vi

och ännu bättre i allt från vårt sätt att

identifiera vilken kompetens våra

och arbetsgivare.

processer, till det så nära det perfekta

ekonomer, jurister som rekryterar

är samtidigt specialister på att

både som samhällsmedborgare

hitta nya medarbetare, via uppdragen
och till uppföljningen.

kunder behöver. Det betyder att både
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Vi lyckas med detta genom
kunniga, engagerade medarbetare
med akademisk utbildning.
Poolia ska tillhandahålla
medarbetare som tillför, inte bara
utför.

