JUREK HR
HR är ett område i ständig förändring, där företag har ett
stort behov av nya kompetenser. Ett tydligt affärsfokus, ett
digitalt mindset och ett framåtriktat arbete med Employer
Branding och Talent Aqcuisition är exempel på viktiga områden för HR att fokusera på. Oavsett om du är i behov av just
denna kompetens eller av stöd inom Arbetsrätt, Compensation & Benefits eller Arbetsmiljöfrågor är vi rätt samarbetspartner för dig!
I och med förvärvet av HR-Specialistföretaget ID Entity år
2018 har vi även en stark intern HR-kompetens i kombination med ID Entitys stora nätverk. Ett fantastiskt sådant av
kandidater med HR-kompetens som är intresserade av såväl
interima uppdrag som av fasta HR-roller.
VANLIGA TJÄNSTER VI REKRYTERAR TILL ÄR: HR Chef, HR Business Partner,
HR Specialist, Compensation & Benefits Specialist, HR Generalist, HR Koordinator,
HR Administratör, HR Konsult, Talent Aquisition Manager, Rekryterare och
Arbetsrättsspecialist.
I TEAMET FINNS totalt 7 personer med HR-utbildning och erfarenhet av att jobba
med HR-roller.
VI ERBJUDER PERSONLIGHETS – OCH FÄRDIGHETSTESTER
(Talent Q) i rekryteringsprocessen och vid Second Opinions/Personbedömningar,
samt bakgrundskontroller. Vi kan även erbjuda lönetester vid rekrytering av
medarbetare inom lön.
VI ARBETAR STÄNDIGT MED allmänna intervjuer och håller kontakten med
kandidater och konsulter vi träffat inom HR-området, för att hela tiden ha ett stort
aktuellt nätverk av kandidater.
VI GENOMFÖR FLERTALET nätverksträffar årligen, där vi bjuder in och håller
kontakten med kandidater, konsulter, kunder och beställare inom HR.
2018 FÖRVÄRVADE JUREK ID ENTITY, ett
HR-Specialistföretag med mer än 10 års erfarenhet
av kvalificerad kompetensförsörjning inom HR.
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URVAL AV KUNDER VI HJÄLPT:
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Jurek Rekrytering och Bemanning startades 2006 av serieentreprenören
Shervin Razani och omsatte 2018 drygt 200 miljoner. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och London är vi det självklara valet för kompetensförsörjning inom Juridik, Ekonomi, HR, Marknad & Kommunikation samt
Administrativa tjänster. Vi har ett av branschens största nätverk av tillgängliga kandidater och ett Talent Management team som arbetar dedikerat med
att searcha och headhunta de allra skarpaste profilerna. Vi tar stolthet i att
gång på gång kunna leverera klockrena matchningar mellan kandidat och
uppdrag- och vi gör det dessutom snabbt!
Vår verksamhet har utökats med två ytterligare initiativ för att skapa och
utveckla talang. År 2018 lanserade vi Jurek Institute där vi vidareutbildar
kandidater till specialister inom områden vi ser är eller riskerar att bli bristyrken och sedan början av 2019 erbjuder vårt dotterbolag ID Entity utvecklingstjänster och utbildningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.
De senaste åren har vi som bolag växt i snabb takt, vilket belönats med att vi
blivit utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri hela fem år i rad!
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