JUREK MARKETING
& COMMUNICATIONS
Få yrken har så höga krav på sig som de inom kommunikation,
marknad och media. Den tekniska utvecklingen och nya digitala
verktyg och medier påverkar branschen och dess roller. Tempot
är högt och att verkligen förstå de nya utmaningarna och de
speciella förutsättningarna inom området är en nyckel till att vi
framgångsrikt hjälper våra kunder med kompetensförsörjning.
I och med förvärvet av Sense Talents 2019, specialister inom
kommunikation, marknad och media, har vi vad som krävs för
att hitta vad ni behöver i form av kompetens, erfarenhet och inte
minst - personlighet - för att skapa hållbara rekryterings- och
konsultlösningar inom kommunikation och marknad. Vi har själva
arbetat i samma branscher som våra uppdragsgivare och vårt
nätverk består av morgondagens stjärnor och talanger.
VANLIGA TJÄNSTER VI REKRYTERAR TILL ÄR: Projektledare, Produktionsledare, Kreatörer, Kommunikatörer, Digitala specialister (SEO, SEM), Webbredaktörer,
Content Marketeer/Specialist, E-commerce Manager, Innovation Manager, Brand
Manager, Online Marketing Manager, Kommunikationschefer, Marknadschefer,
KAM, Kommunikationskonsulter, Strateger, Planners, VD, Business Directors, Media
Manager & Trade Marketing Manager.
VI KAN ERBJUDA rekrytering, search och hyrlösningar i form av både interimslösningar eller kortare gig. Vi erbjuder dessutom olika personlighets- och färdighetstester beroende på era behov.
VI ARBETAR STÄNDIGT med att hålla oss och våra nätverk av talanger uppdaterade och vi har själva arbetat inom de områden vi rekryterar inom. Att arbeta med
samma kunder i flera år är alltid vårt mål och våra rekryteringsprocesser skräddarsys efter era behov.
VI GENOMFÖR FLERTALET aktiviteter för att hålla kontakten med starka kandidater inom kommunikation, marknad och media.
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URVAL AV KUNDER VI HJÄLPT:
Liber, BMW, Cordial, MSAB,
QiCraft, Astma och allergiförbundet,
Bayer, Bostadsförmedlingen,
Linas Matkasse, Ford Credit,
Samsung, Lingua communication,
Boob Design, Barncancerfonden,
Journalistförbundet, Starcom,
Granath, Klirr, TBS Mediabyrå,
Bonnier News, HBO Nordic,
Carat, Coop, ATG,
Tele2, Volt.

2019 FÖRVÄRVADE JUREK SENSE TALENTS, ett bolag
med 10 års erfarenhet inom Marketing & Communications.
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STOCKHOLM

GÖTEBORG MALMÖ LONDON

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 även utökats med två ytterliggare initativ 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!

info@jurek.se

www.jurek.se
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