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Hur kan processen 
gå till?
Alt. 1 - Vi utför urvalet och lämnar 
förslag på ett antal lämpliga 
kandidater.

Alt. 2 - Vi rekryterar, gör en första 
intervju, gör urval till en andra 
intervju som arbetsgivaren 
genomför.
 
Alt. 3 -  Vi rekryterar och 
genomför tillsammans med 
arbetsgivaren urval, intervjuer och 
beslut om anställning.

Alt. 4 -  Vi rekryterar på företaget 
där vi kan genomföra hela 
rekryteringsprocessen i nära 
dialog med arbetsgivaren.

Vi har rekryterat cirka 300 personal åt företagen på Malmö Arena. Det är restaurangpersonal, värdar/
värdinnor, städare och ombyggnadspersonal. Via Malmö Stad har ett flertal av dessa 

personer även fått kortare och längre yrkesutbildningar. Malmö Arena har varit positivt och 
av stor betydelse för oss alla, framför allt för alla dem som fått arbete. 

Bo Häggroth, Malmö Stad 

Vi är flexibla och utgår från arbetsgivarens behov och önskemål. Tillsammans skapar vi 
en kravprofil genom  att förstå ert företag och dess kultur, t ex genom några lära-känna-
företaget-dagar då vi följer en eller flera  ur personalstyrkan.

Hittills har vi rekryterat över 300 personal åt Malmö Arena. Vi har samarbetat med 
Parkfast AB, Support Syd och G4S Sverige med stor framgång.

Vår vision
Stärka företagen kompetens genom att rekrytera
rätt personal till rätt plats. Och därmed medverka

till fortsatt utveckling i Malmöregionen.

Rekryteringsteamet 
erbjuder...
• Bred kompetens 
inom rekryterings- och 
arbetsmarknadsfrågor

• Stor erfarenhet av rekrytering 
inom serviceyrken

• Heltäckande service

• Flexibel rekryteringsprocess

• En kontaktperson genom hela 
rekryteringsprocessen

• Kortare yrkesutbildningar och 
rekryteringsutbildningar vid behov

• Uppföljning efter anställning

olika vägar ut!
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Bo Häggroth 
040-34 42 49 • 0766-34 80 45

rekryteringsteamet@malmo.se

Monique Conradsen 
040-34 40 75

monique.conradsen@malmo.se

MoniqueMadeleine
Alexandra

Ulf

Det är vi som är

Ulrika Jönsson • Alexandra Eres • Madeleine Rockstedt
Monique Conradsen • Ulf Jansson

Malmö Stad
Rekryteringsteamet
Pildammsvägen 26A
214 66 Malmö

Ulrika
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