Bemanning
- Vi hjälper dig hitta rätt personal

Behovet av medarbetare kan förändras från den ena dagen till den andra genom
yttre omständigheter eller som ett led i en långsiktig strategi för att utveckla verksamheten. Montico hjälper dig med personalförsörjningen i alla lägen, både för
kortare och längre perioder inom alla typer av yrken.
Söker du en CNC-operatör?
Vad sägs om en controller också?
Bemanning möjliggör för ditt företag att justera
personalstyrkan utan att själv behöva anställa
eller avsluta en anställning. Du blir oberoende av
konjunktursvängningar eller andra yttre omständigheter. Montico hyr ut personal inom alla typer
av roller inom organisationen, såväl tjänstemän
som kollektivpersonal.

Flexibel personal med bred
kompetens
Vi erbjuder dig välutbildad, engagerad och pålitlig
personal som har en bred erfarenhet från olika
typer av företag och branscher, även i områden där
kompetensbristen är stor. Om arbetskraften inte
kan hittas nationellt kan vi erbjuda kvalificerad,
internationell arbetskraft
För att säkerställa att våra konsulter har rätt
kompetens, har många gått någon av de yrkesutbildningar som vi driver i nära samarbete med
näringslivet.

För oss är det viktigt att ha en långsiktig relation
med vår bemanningspersonal. Därför är många av
våra konsulter tillsvidareanställda hos Montico
och har en nära kontakt med sina konsultchefer.
Vi är stolta över våra konsulter.

Vi tar ansvaret
När du hyr in personal från oss tar vi hela arbetsgivaransvaret. Personen är anställd hos oss och vi
betalar lön, arbetsgivaravgifter och övriga kostnader. Alla våra konsulter omfattas av kollektivavtal.
Du hyr in personal för tiden du har behov och
betalar därför bara för arbetade timmar.

När du behöver bemanna en
hel avdelning
Om du behöver personal till en hel avdelning
eller en ny verksamhet kan vi erbjuda bemanningsentreprenad med helhetsansvar. Vi sköter personaltillsättningen och all administration kring
anställningsprocessen, medan ditt företag kan
fokusera på kärnverksamheten.
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Så hittar vi rätt person
Vårt mål är att kunna erbjuda dig rätt person till
rätt plats. Så här går bemanningsprocessen till:

1

Kravprofil
Vi gör en grundlig genomgång av era
behov och gör en kravspecifikation
som vi matchar mot våra konsulter.

2

Sökprocess
Vi söker intressanta kandidater i vårt
eget nätverk och i externa CV-databaser.

3

4

Urval
Vi väljer ut de mest intressanta
kandidaterna och håller telefonintervjuer med kravprofilen som
underlag.

Varför ska du anlita Montico?
• Med över 20 års erfarenhet är
vi väl etablerade i branschen.
• Erfarna konsultchefer som arbetar
nära dig som kund och våra konsulter.
• Genom lokal förankring runt om i landet
har vi god kännedom om det lokala
näringslivet.
• Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag
som omfattas av kollektivavtal och
tillämpar branschens etiska regler.
• Du får alltid nöjd kund-garanti. Är du
inte nöjd med vår bemanning kan vi byta
ut personalen från en dag till en annan.

Sökprocess
Utifrån resultatet från intervjuerna,
presenterar vi en kandidat för er.

5

Introduktion hos kund
För att konsulten ska få en bra start och
snabbt komma igång med arbetet hos er,
håller vi en introduktion där vi går igenom
en checklista med allt konsulten behöver
veta för att utföra sitt uppdrag.

6

Kontinuerlig uppföljning
Vi genomför uppföljning löpande både
med er och kandidaten. Allt för att säkerställa att både ni och den anställda är nöjda
med uppdraget. Om ni inte är nöjda kan vi
byta ut konsulten från en dag till en annan.

Om Montico
Montico är ett komplett matchningsföretag
som erbjuder helhetslösningar till företag och
privatpersoner inom rekrytering, bemanning
och utbildning. Montico har närmare 1 000
anställda varav cirka 800 är bemanningskonsulter
utplacerade på uppdrag hos kund. Montico har
kontor på 23 orter i Sverige med huvudkontor i
Tranås samt ett kontor i Polen för internationell
arbetskraft.
Du hittar ditt närmaste Montico-kontor på www.
montico.se där du också kan läsa mer om vår
verksamhet. Du kan också ringa oss på 0200-76 70
00 så berättar vi mer!
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