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1.  OMFÖRDELA ARBETSUPPGIFTER  
så behovet av resurskritisk personal minskar

 Genom omfördelning kan ni minska trycket på att försöka 
hitta ny personal med särskild kärnkompetens – vilket idag 
ofta är svårt och dyrt. Använd omfördelningen till att anställa 
resurser som det är lägre konkurrens om och som avlastar er 
befintliga personal.  

2.  GÖR EN KRAVPROFIL  
med hjälp av oss
Få den personal som bäst matchar dina behov. Arbetskraften 
du får via  Resursjobb har kompetensinventerats med hjälp av 

KGA*.

3.  FÅ HR-STÖD 
under hela processen 
Vi medverkar som HR-stöd under hela processen, inklusive 
uppföljning. 

4.  FÅ EKONOMISKT STÖD  
under tiden som resursen utvecklas
När du anställer via Resursjobb kan du få ekonomiskt stöd 
fram tills medarbetaren övergår till en eventuell tillsvidare- 
anställning. Stödet du får är individuellt och baserat på indivi-
dens tid i arbetslöshet.

*Se folderns insida

LÅT FLER ÄGNA SIG ÅT DE

SYSSLOR DE ÄR UTBILDADE TILL 



 

Förberedelse Förberedelse FörberedelseFörberedelse

Kvalitetssäkring av 
 grundläggande kompetens

Stöd i 
rekrytering

Kravprofil
från företag

Urval Praktik

Resursanställd

1-2 år  
med ekonomiskt stöd1-2 månaderMatchade och kvalitetssäkrade

• Samarbetsförmåga
• Flexibilitet
• Uthållighet, motivation, tålamod
• Mottaglighet för information och instruktioner
• Punktlighet
• Pålitlighet
• Noggrannhet
• Bemötande

PROCESSEN

DET HÄR  
FÅR NI VIA 
RESURSJOBB

DET HÄR 
 BEHÖVER  
NI GÖRA

HR-support från start till mål

✔	Är redo att avlasta er personal 

✔	Förbereds så att de uppfyller grundläggande kompetenser 

✔	Kan – vid behov – få språkstöd/utbildning 

✔	Kommer från Arbetsmarknad Landskrona  

 och/eller Arbetsförmedlingen

VÅRA KANDIDATER

Vad menar vi med ”grundläggande kompetens” (KGA)? 

Med vår arbetsmetod ”Kompetensgarantier för arbetsmarknaden” (KGA) sä-
kerställer vi att våra kandidater har grundläggande kompetenser. Det innebär 
att de har ett omdöme och ett intyg som visar deras förmåga vad gäller:

Språk-/utbildningsstöd vid behov

Ekonomiskt stöd

Erbjuda  
resursanställning  

under 1-2 år

Erbjuda 
 praktikplats 

 under 1-2 
 månader 

Medverka och besluta i 
urval av personal

Utarbeta 
kravprofil

Ny medarbetare 
som avlastar 
eller komplet-
terar befintlig 

personal.

Resursanställd

PSST!
Resursjobben underlättar för 
kompetensförsörjningsbehoven 
inom näringslivet, samtidigt 
som arbetssökande ges möjlig-
het att komma in på arbets-
marknaden. Det är vad vi kallar 
för ”win-win”!

 


