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DUELLEN POOLIA vs HIRE IT

Bemanningsföretagen gör upp:

DAVID MOT POOLIA
POOLIA:

HIRE IT:

”VI VÄNDER PÅ VARJE STEN
TILLS KUNDEN ÄR NÖJD”

”INGEN ANNAN
JOBBAR SOM VI”

Bemannarveteranen
Poolia med 1 900 anställda
har fått konkurrens av
Hire IT – med bara två.

Jätten Poolia kan skryta med att de funnits
i över 20 år. Carl Bergström, affärsområdeschef för it, lyfter fram Poolia som
en helhetsleverantör inom it-kompetens.

Uppstickaren Hire IT har bara två anställda. Tack vare rekrytering via sociala
media är företaget ändå en komplett
bemannare, enligt vd:n Bengt Andersson.
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Johan Cooke

Vad erbjuder ni inom it-bemanning?
– Allt från korta tillfälliga it-behov till bestående kompetensbehov från nyexaminerade.
Vi erbjuder också seniora och erfarna
resurser. Det är konsulter inom drift,

teknik, och utveckling, det är affärssystemsspecialister, projektledare och konsulter
inom it-management.
Och varför ska man välja er?
– Vi är en kunnig helhetsleverantör inom
it-relaterad bemanning. Vi brinner för att lösa
kundernas behov, och vänder på varje sten
tills kunden är nöjd.
Ge något exempel på bemanningsuppdrag.
– Vi levererade projektledare, tekniker och
koordinatorer till Enfos utrullning av ny
standardklient till Stockholms stad. Till Logica
levererar vi allt från servicedeskpersonal till
seniora arkitekter och utvecklare.
Vilka är trenderna inom bemanning?
– Marknaden blir allt mer global. Kunderna
köper it-kompetens från Baltikum och
Indien. Kunderna förväntar sig snabba
offerter, även när det gäller speciell
kompetens som är svår att finna.
Hur ser ni på konkurrensen?
– Konkurrensen är tuff. Det gäller att vara
extremt snabb och ha rätt kunskap med rätt
beskrivning. Presentationen av kompetensen
måste vara välformulerad så att kunden
förstår hur konsulten löser behovet.
Vad måste ni bli bättre på?
– Vi måste bli snabbare på att erbjuda rätt
kompetens till våra kunder oavsett behov.
Det ställer krav på vår personals kunnande,
våra rutiner och våra processer. Vi behöver
också bli en ännu bredare it-bemanningsleverantör.
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POOLIA
Duellant: Carl Bergström, affärsområdeschef, it
Vd: Monika Elling
Kontor: 16
Anställda: 1 900
Omsättning: 1 200 msek
www.poolia.se
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”Dagens kunder förväntar
sig snabba offerter.”

Vad erbjuder ni inom it-utmanning?
– Vi är en komplett it-bemanningsleverantör.
Allt från verksamhetsutveckling och projektledning via systemutveckling till infrastrukturspecialister och tekniker.
Med bara två anställda? Hur då?
– Vi hittar it-specialister via sociala media.
Vi annonserar, konsulter söker jobben, vi
utvärderar kandidaterna och erbjuder de
mest lämpade. På så sätt har vi ett nätverk
med över 150 000 personer.
Varför ska man välja er?
– Med vår modell når vi blixtsnabbt många
it-specialister. Vi får ett stort urval. Det och
vår erfarenhet av urval borgar för kvalitet.
Ge något exempel på bemanningsuppdrag.
– För företaget Aptean har vi levererat itkonsulter som utvecklat standardprodukter
för lagertransaktioner. Konsulterna har också
migrerat äldre programvaror till nya
plattformar. Vi har också levererat driftstöd
till kunders outsourcingverksamhet.

HIRE IT
Duellant: Bengt
Andersson
Vd: Bengt Andersson
Kontor: 2
Anställda: 2
Grundat: 2009
Omsättning: 10 msek
www. hireit.se

”Kunderna väljer bemanning
framför egen anställning när
det handlar om specialister.”
Hur ser marknaden ut?
– Stark och växande!
Vilka är trenderna inom bemanning?
– Kunderna väljer bemanning framför egen
anställning när det gäller specialister.
Hur ser ni på konkurrensen?
– Vi är inte oroliga. Vår rekrytering via sociala
medier gör oss helt unika. Ingen annan på
marknaden jobbar som vi gör.
Vad måste ni bli bättre på?
– Som liten leverantör är vi snabbfotade men
når inte ut till så många kunder. Vår marknadsföringskapacitet är begränsad till de
möjligheter internet ger.
www.cio.se
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