DET KOMPLETTA
MATCHNINGSFÖRETAGET

Montico är ett komplett
matchningsföretag som
erbjuder helhetslösningar
till företag och privatpersoner
inom rekrytering, bemanning
och utbildning.

”Året var 1996. Där satt vi, jag och mina två
kollegor, i en liten lokal i Tranås, och hjälpte
företaget på andra sidan gatan att montera
fast snören på deras snowracers. Vem hade
då kunnat tro att Montico skulle växa till det
vi är idag? En helhetsleverantör inom rekrytering, bemanning och utbildning med över
20 kontor runt om i Sverige och nästan 1 000
anställda. Ett företag som varje år hjälper
hundratals företag att hitta rätt kompetens
och tusentals individer att hitta rätt jobb eller
utbildning. Det har varit en fantastisk utveckling
och mycket har förändrats sedan vi började.
Men vår vision har alltid varit densamma, att
hjälpa företag och individer att växa.”
Börje Johansson
Grundare och VD/koncernchef

VISION
”Vi på Montico vill med våra tjänster göra
skillnad för både individ, kund och näringsliv. Detta görs genom att:
Bidra till att individer växer genom kompetens- och personlig utveckling och att de
skapar nya möjligheter för sig på arbetsmarknaden.
Bidra till att våra kunder kan behålla och
vidareutveckla sin förmåga till framgång
på respektive marknad.
Bidra till att näringslivet och samhället, i
de regioner där vi verkar, utvecklas så att
individers och företags framgång fortlöpande stärks.”

ERBJUDANDE
”Vi erbjuder effektiv matchning som
hjälper dig att hitta rätt – oavsett om du
söker personal, arbete eller utbildning.”

Rekrytering
Bemanning
Företagsutbildning
Validering
Rekryteringsutbildning
Vuxenutbildning
Yrkeshögskoleutbildning
Arbetsmarknadsutbildning
Stöd och matchning
SFI / Yrkes-SFI

FÖRETAG
”Vi hjälper dig att hitta rätt
när det gäller att hitta nya
medarbetare, eller vidareutbilda befintlig personal.”

Bemanning

Hos oss kan du hyra personal inom
alla typer av roller och branscher
under både kortare och längre
perioder.
Vi har specialiserade konsultchefer
för bemanning av såväl tjänstemän
som kollektivpersonal.
När du hyr personal från Montico
tar vi hela arbetsgivaransvaret. Du
hyr in personal för tiden du har
behov och betalar bara för arbetade timmar.

Validering

Rekrytering

Rekryteringsutbildning

Du får en egen kontaktperson
som är med under hela processen och ett team med specialister
inom rekrytering, marknadsföring
och search.

Utbildningen utformas i samarbete med Arbetsförmedlingen eller
med kommunen och skräddarsys
efter företagets behov.

Våra erfarna rekryteringskonsulter
hjälper dig med hela rekryteringsarbetet. Från att skapa kravprofil
och göra intervjuer till personlighetstester, referenstagning och
anställning.

Vi har ett kvalitetssäkrat arbetssätt
där vi matchar företagets behov
inom alla typer av yrken.

Montico erbjuder företag hjälp
med sin kompetensförsörjning
genom att utbilda arbetssökande
inom områden där det råder brist
på arbetskraft, så kallad rekryteringsutbildning.

Efter utbildningen har företaget
möjlighet att hyra in eleverna från
Montico eller anställa dem.

Företagsutbildning

Montico erbjuder skräddarsydda
företagsutbildningar där vi anpassar innehåll och upplägg efter
företagets behov och önskemål.
Utbildningen kan ske på plats på
företaget eller i våra utbildningslokaler.
Vi erbjuder också öppna kurser
som startar fasta datum under
hela året på våra skolor. Vi har kurser inom bland annat CNC, el och
energi, svets, maskin och säkerhet
samt ledarskap.
Även privatpersoner kan söka våra
öppna kurser.

Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar till företag som behöver kvalitetssäkra kunskaperna hos sin personal inom bland annat svets och
CNC-teknik. Montico är ett godkänt testcenter av Svetskommissionen och Skärteknikcentrum med en gedigen erfarenhet av att validera yrkesverksamma. Genom praktiska och teoretiska prov kartlägger, bedömer och dokumenterar vi individens kompetens. Valideringen kan göras ute
på företaget eller hos Montico.

PRIVAT
”Vi hjälper dig att hitta
rätt jobb eller utbildning.”

Hitta jobb

Oavsett om du söker ditt första
jobb eller är erfaren och vill ta ett
steg vidare i karriären, kan vi hjälpa dig att hitta jobbet du söker.
Vi har jobb inom alla typer av
branscher och roller, både för
tjänstemän och kollektivpersonal.
Hos oss kan du arbeta antingen
som konsult vilket innebär att
du blir anställd på Montico men
hyrs ut till olika företag, eller bli
rekryterad till något av våra kundföretag vilket innebär att du blir
anställd hos dem direkt.

Hitta din utbildning

För privatpersoner erbjuder vi
många möjligheter i form av arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och SFI.
Vi har både kompletta yrkesutbildningar och fristående kurser. Du
kan också komplettera eller läsa
upp dina betyg hos oss i enskilda
ämnen.
Dessutom har vi industriinriktade
utbildningar inom bland annat
svets, maskin och säkerhet, produktionsledning, el och energi,
men även inom andra områden
som barn och ungdom, vård och
omsorg samt ledarskap.

Stöd och matchning

Med vår tjänst stöd och matchning
coachar vi arbetssökande som
behöver särskilt stöd på vägen till
jobb eller studier.
Hos oss får du en personlig handledare som utifrån just dina behov
och förutsättningar ger dig rätt
verktyg och stöd att komma ut på
arbetsmarknaden.
Du kan till exempel få hjälp med
att hitta och söka jobb, skapa
ansökningshandlingar, kontakter
med arbetsgivare, studie- och
yrkesvägledning, studiebesök,
språkundervisning med mera.

SFI / Yrkes-SFI

För dig som är ny i Sverige och
behöver lära dig det svenska språket, erbjuder vi SFI-utbildningar
på flera orter. Vi har också yrkesinriktad SFI där du lär dig svenska
inom ett visst yrkesområde.
I vår SFI utgår vi från dig: det du
vill, det du kan och det du behöver. Alla har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål
och tillsammans hittar vi rätt väg
för just dig att lära dig svenska så
snabbt som möjligt.
Vi erbjuder tre olika nivåer beroende på hur länge du har gått i
skolan tidigare.

VÄRDERINGAR

”Monticos företagskultur
bygger på fem grundvärderingar
som har följt med oss sedan
starten 1996. Värderingar är
vägledande för hur vi arbetar
och hur vi vill att arbetsklimatet
ska vara.”

Respektfullt bemötande

Vi inom Montico bemöter alltid andra som vi själva vill bli bemötta. Det innebär att vi respekterar den vi möter och håller alltid vad vi lovar.
Därigenom skapar vi det öppna klimat vi vill vara och verka i. Vi visar även respekt gentemot våra kunder och kollegor genom att alltid vara ute
i god tid.

Öppen och rak kommunikation

Vi eftersträvar alltid tydlig och ärlig kommunikation. I alla sammanhang är vi lyhörda för andras åsikter. Vi strävar efter att göra information
tillgänglig då vi skapar dialog framför monolog. Konstruktiv feedback är en viktig del i vår kommunikation.

Vi-anda

Vi inom Montico tar ansvar för varandra och finns alltid tillhands för att dela glädje och för att ge stöd. Genom prestigelöshet skapar vi den
öppna atmosfär som vi alla vill arbeta i. Vi skapar tillsammans en företagskultur som vi kan trivas i, genom att vara ärliga, positiva, korrekta och
ansvarsmedvetna.

Mod att agera

Vi på Montico eftersträvar en kultur och ett synsätt där man drar lärdom av gjorda misstag. På så sätt skapas en mentalitet i att våga - vilja - vinna.
Vi uppmuntrar kreativitet, ansvarskänsla och en vilja att se möjligheter.

Affärsmässighet

Genom att vara lyhörda, flexibla och effektiva levererar Montico alltid minst det kunden efterfrågar. Kvalitet och entreprenörskap ska genomsyra
vårt tillvägagångssätt.

KVALITET
& MILJÖ
”Vi är auktoriserade inom
alla våra verksamhetsområden
och arbetar efter certifierade
processer för att säkra kvaliteten
på våra tjänster. Du ska alltid
vara trygg med Montico”.

Våra auktorisationer är utfärdade av
respektive branschorganisation och
förnyas en gång om året efter
granskning i auktorisationsnämnden.

AUKTORISERAT
AUKTORISERAT
AUKTORISERAT
AUKTORISERAT
REKRYTERINGSFÖRETAG OMSTÄLLNINGSFÖRETAG BEMANNINGSFÖRETAG UTBILDNINGSFÖRETAG

Montico är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Det innebär att vårt ledningssystem,
som inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt denna ISO-standard. Ledningssystemet förbättras kontinuerligt och följs upp genom årliga revisioner.
Vi är också certifierade enligt ISO 14000, som är samlingsnamnet för de standarder som handlar om
miljöledning. Dessa standarder skapar
i sin tur ett miljöledningssystem som är integrerad i verksamheten på Montico.
Montico är ett av de första företagen i landet samt enda företaget i branschen, att bli certifierat enligt
nya standarden för systematisk arbetsmiljöledning ISO 45001. Standarden ska hjälpa företag och organisationer att jobba systematiskt med arbetsmiljön och ställer bland annat krav på psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Att vi är auktoriserade och certifierade innebär en garanti för dig att vi
är en seriös leverantör som på ett affärsmässigt och korrekt sätt följer de lagar,
regler och allmänna bestämmelser som gäller inom våra branschorganisationer.

HÅLLBARHET
”För Montico är det viktigt att påverka vårt
samhälle positivt. Vi arbetar aktivt med
matchning- och arbetsmarknadsfrågor, där
vi sätter mångfald, jämställdhet och ett
tryggt arbetsliv i centrum.
Som en stor arbetsgivare påverkar Monticos
verksamhet samhället och människorna
som lever och verkar där, både på kort och
lång sikt. Vi lägger stor vikt vid att det vi
planerar och genomför ska vara hållbart,
och att våra medarbetare skapar värde och
samhällsnytta varje dag.”

Affären
• Kund- och leverantörssamverkan
• Ansvar i samhällsdebatten
• Etik och antikorruption

Medarbetaren
• Hälsa och arbetsmiljö
• Kompetensförsörjning
• Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Hållbar arbetsmarknad
• Arbeta för att unga snabbt kommer ut i arbete efter
avslutad utbildning.
• Hjälpa människor bygga upp färdigheter för det moderna
arbetslivet, så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet.
• Bidra till jämställda och inkluderande arbetsplatser.

Miljö och klimat
• Klimatpåverkan
• Resurseffektivitet

Som en betydande arbetsgivare påverkar Monticos verksamhet samhället
och människorna som lever och verkar där, både på kort och lång sikt. Vi
lägger stor vikt vid att det vi planerar och genomför ska vara hållbart, och
att våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.
Vårt hållbarhetsarbete bygger på de förutsättningar som finns i Sverige
med fokus på de frågor där vi anser att vi har störst möjlighet och skyldighet att agera. Dessa frågor har vi summerat under fyra fokusområden:
Affären, Medarbetaren, Hållbar arbetsmarknad samt sist, men inte minst
Miljö och klimat. Områdena har olika styrning och arbetssätt beroende på
mål och prestationer.”
Affären handlar bland annat om att skapa en långsiktig kund- och leverantörssamverkan. Fokusområdet medarbetaren omfattar exempelvis hälsa,
arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Vi vill verka för en hållbar arbetsmarknad där vi bland annat bidrar till jämställda och inkluderande arbetsplatser och hjälper människor att bli anställningsbara genom hela yrkeslivet.
Stor vikt läggs på miljö och klimatfrågor. Målet är att ständigt minska vår
miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete. Bland annat har vi satt mål
för minskad koldioxidförbrukning, elförbrukning, pappersförbrukning och
avfallshantering.

Montico har kontor på 23 orter, från
Skåne i söder till Värmland i norr
inklusive fem orter där vi har utbildningsenheter. Vi har även ett kontor
för internationell arbetskraft i Polen.
Huvudkontoret ligger i Tranås.
Läs mer på www.montico.se
Där hittar du även kontaktuppgifter till
våra kontor och utbildningsenheter.
Följ oss gärna i sociala medier:

l Orter med Montico kontor
l Orter med utbildningsenheter

Montico
Box 416, 573 25 TRANÅS
Besöksadress: Västra vägen 14
Växel: 0200-76 70 00
Epost: info@montico.se

