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Inledning
Här en komplett guide över hur du använder de viktigaste internetverktygen för att söka nytt arbete.
Guiden vänder sig både till dig som aktivt söker nytt arbete men även till dig som vill vara öppen för nya
möjligheter.

Social media verktyg
I detta avsnitt kommer du få en överblick av de största Sociala nätverk som finns att tillgå på internet. Det
du behöver göra är att utvärdera om någon eller några passar just dig för det är egentligen inte att
rekommendera att använda alla på en gång.
Alla social nätverk på internet går ut på att du kommunicerar med andra människor på olika sätt. Du visar
upp din personlighet och skapar kontakter som bland annat kan leda till ett nytt jobb.
Flera experiment har nämligen fastslagit teorin om att det endast är 6 steg mellan alla människor på
jorden. Därför är teorin att om du minglar rätt i sociala medier så kan du få kontakt med vem som helst
☺.

Facebook
Facebook är världens största sociala nätverk på internet. I april 2013 hade Facebook 1.06 Miljarder aktiva
användare.
På Facebook skriver lägger du ut korta texter om något du vill dela med dig om, du kan även lägga ut
bilder som du vill att dina Facebookvänner ska se. Om du använder Facebook i jobbsyfte så tänk på att
lägga ut information som kan vara positiv för dig ur arbetsgivarens synvinkel.
Exempel på en Facebook sida:
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Hur söker du arbete på Facebook?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starta med att göra en personlig Facebook sida (profil)
Lägg in så mycket information från ditt CV som möjligt
Lägg även in hobby, intressen och annat som kan vara intressant för en arbetsgivare
Sök sedan upp vänner och bekanta på Facebook och bli ”Facebookvän” med dem
Sök därefter upp intressanta företag som har Facebook sidor och ”gilla” dem
Börja göra inlägg som är personliga för dig och visar upp dig som person
Börja kommentera på företagens inlägg och visa dig engagerad
När du känner dig redo så lägger du ut några inlägg om att du söker ett nytt spännande arbete
Be dina vänner att dela ditt meddelande vidare (ju fler vänner du har desto bättre)
Skicka meddelande till de intressanta företagen där du berättar varför du hade passat på deras
företag
Sök upp personer som du känner till och fråga om du får bli ”Facebookvän” med dem
Börja sedan kommunicera med dem och se om de kan hjälpa dig till ett nytt arbete

Allt detta tar tid så förvänta dig inte resultat direkt. Det hela handlar om att försöka nå rätt människor vid
rätt tillfälle.

Twitter
Twitter är ett socialt nätverk där man skriver korta meddelanden (på upp till 140 tecken) och delar med
sig av dem till andra som anmält intresse för detta. Grundidén är att man ska skriva kort om vad man
håller på med just för stunden. På grund av detta visar Twitter mer en ögonblicksbild och inläggen blir
fler.
Twitter hade i april 2013 ca 500 miljoner användare.
Det hela handlar om att du ska följa människor och på så sätt få se vad de skriver.
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Så här ser Twitter ut:

Hur söker du arbete på Twitter?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starta med att sätta upp ett konto och en profil
Lägg in bra information i profilen som du tror att en arbetsgivare kan gilla
Sök sedan upp vänner och bekanta på Twitter och börja ”följa” dem
Försök att leta reda på människor som jobbar inom den bransch du vill jobba
Se vilka de följer och vilka som följer dem – där kan du hitta spännande kontakter
Sök därefter upp intressanta företag som har Twitterkonton och börja följa dem
Börja göra inlägg som är personliga för dig och visar upp dig som person
Börja kommentera på företagens inlägg och visa dig engagerad
När du känner dig redo så lägger du ut några inlägg om att du söker ett nytt spännande arbete
Be dina vänner att dela ditt meddelande vidare (ju fler vänner du har desto bättre)
Skicka meddelande till de intressanta företagen där du berättar varför du hade passat på deras
företag
Börja sedan kommunicera med dem och se om de kan hjälpa dig till ett nytt arbete

Det är till stor del liknande upplägget för Facebook. Men i båda nätverken handlar framgången är hur
duktig du är att få kontakt med andra människor och skapa värde för andra.

LinkedIn
LinkedIn är det sociala nätverk på internet som är allra mest förknippat med karriär och arbete. Men
liksom Facebook och Twitter så handlar det även här om att kommunicera med andra människor. Företag
använder LinkedIn för att rekrytera personal och kommunicera med framtidens arbetskraft.

LinkedIn hade i april 2013 200 miljoner användare.
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Eftersom detta sociala nätverk är mer specialiserat på arbetsökning så kommer jag gå igenom detta i lite
mer detalj.

Titel
Den här delen hittar du direkt under ditt namn. Det är en sammanfattning över vem du är och vad du gör
i ett par kärnfulla meningar. Ladda upp en bra bild. Människor nätverkar med människor och ansikten är
lätta att komma ihåg.
Sammanfattning
Här beskriver du din yrkeserfarenhet, specialistområden och målsättningar. Sammanfattningen är
uppdelad i två delar: yrkeserfarenhet och målsättning, samt specialistområden. Kom ihåg att detta är en
sammanfattning som bör vara kort och kärnfull. Använd gärna punktlistor för att ge en enkel överblick.
Erfarenhet
Här kan du skapa ett rejält CV med nuvarande och tidigare arbetslivserfarenhet. Var ärlig och lyft fram
dina starka sidor. Använd befattningen du har och beskriv tjänsten på ett klart och tydligt sätt. Håll det
enkelt när du beskriver dina kunskaper. Även här kan en punktlista vara bra.
Utbildning
Här ska din formella utbildning finnas med och ta gärna med ytterligare utbildningar du gått. Skriv namnet
på skolan eftersom det ökar chansen att få kontakt med gamla klasskamrater.
Rekommendationer
Rekommendationer är korta referenser skrivna av kollegor, kunder eller andra som arbetat nära dig. De
fungerar som en garanti för din trovärdighet. Ett stort antal rekommendationer, helst från vitt skilda
personer och verksamheter, ger ett mervärde till din yrkesperson och visar att du är pålitlig. Självklart ska
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du även själv ge rekommendationer. Det visar att du är generös men är också bra för din LinkedIn-profil
eftersom den exponeras hos den som fått rekommendationen.
Ytterligare information
Här kan du berätta mer om dig själv och dina intressen. Koppla gärna ihop din digitala identitet här. Länka
företagets webbplats, din privata blogg (om den är relevant) och om du har ett Twitter-konto kan du lägga
till det. Detta är inte bara för att visa att du är aktiv digitalt utan det ökar även din relevans hos sökmotorer
och du blir starkare förknippad med din profession. Skriv personligt och professionellt men blanda inte in
ditt privatliv.
Personlig information
Här bör du fundera över uppgifter som känns bekvämt att dela ut.
Kontakta
Här anger du inom vilka områden du vill bli kontaktad.
Hur söker du arbete via LinkedIn?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starta med att sätta upp ett konto och en profil
Lägg in bra information i profilen som du tror att en arbetsgivare kan gilla
Låt din LinkedIn-profil berätta vad du verkligen vill, vilka du ev. vill ha kontakt med och vilka
dina styrkor är som du vill bygga vidare på
Var noga med att upprepa din önskade titel flera gånger i din profil, då hittas du lättare när någon
söker efter just denna titel
Sök sedan upp vänner, bekanta och särskilt affärsbekanta på LinkedIn
Skicka personliga kontaktförfrågningar som hjälper dig starta en dialog
Starta nätverka i olika grupper
Börja göra inlägg som är personliga för dig och visar upp dig som person
När du känner dig redo så lägger du ut några inlägg om att du söker ett nytt spännande arbete

Youtube
Youtube är som en stor tv-kanal där du kan hitta otaliga videoklipp från hela världen. Du kan göra
filmklipp och lägga upp dem på Youtube och länka till dem från dina övriga sociala nätverk. Ca 1 miljard
användare har Youtube.
Hur söker du arbete via Youtube?
•
•
•
•

Starta med att sätta upp ett konto och en profil
Gör en film där du presenterar dig och berättar vilken typ av arbete som du söker
Ladda upp filmen på Youtube
Länka till filmen från dina övriga sociala nätverk (ex Facebook)
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Egen hemsida/blogg
Att göra en egen hemsida och/eller blogg är egentligen det ultimata när det gäller jobbsökning. Då kan du
utforma den precis som du vill och framstå precis som du önskar. Du kan även länka till denna varje gång
du ska söka en utannonserad tjänst.
Du kan även lägga in filmer på din hemsida eller foton på dig själv. På bloggen kan du diskutera ämnen
som du är intresserad av och som skapar en personlig bild av dig själv.

Jobbsökarsiter
Det finns andra sätt att söka arbete på internet än att använda sig av Sociala medier, bland annat att
använda Jobbsökarsiter. Här kommer en lista med Svenska jobbsökarsiter. Men givetvis startar vi med den
största och mest välkända först.

"Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet och är indelad i 68 geografiska
arbetsmarknadsområden. Indelningen bygger på naturliga arbetsmarknader där människor arbetar eller företag
söker arbetskraft. Inom varje arbetsmarknadsområde finns ett antal lokala arbetsförmedlingar. Runt om i landet
finns över 320 arbetsförmedlingar. Det är där största delen av våra medarbetare finns."
Läs mer: Sök jobb via Platsbanken

Portaler
www.abovo.se – samlad sida med länkar till både offentliga liksom privata jobb
www.ams.se – Arbetsförmedlingens sida med alla jobb som anmälts till dem
www.blatteformedlingen.se – arbetsförmedling och rekryteringsföretag som har
inriktat sig på att förmedla arbete till invandrare
www.careerjet.se – samlad sida med länkar till offentliga liksom privata jobb
www.chefjobb.se - mötesplats för chefer, specialiserade på sin sektor
www.chefsjobb.se – samlar alla lediga chefsjobb på en och samma plats
www.cv-guiden.se – tips på hur man kan utforma CV och brev samt vad man skall
tänka på vid intervjutillfället
www.dn.se/jobb - Dagens Nyheters jobbsajt, lediga tjänster
www.doldajobb.se – en samlingssajt över tips om dolda jobb som ännu inte
annonserats
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www.eniro.se - möjlighet att söka via yrke eller län
www.flygtorget.se - portal om flyg där du också hittar lediga jobb inom flyg och
resebranschen
http://www.hittarekryterare.se - portal med arbetsmarknadsinformation och
sökvägar till rekryterare inom olika verksamhetsområden
www.infoteket.se – ett verktyg för studie- och yrkesval
www.karriarguiden.se – jobbsajt indelad efter olika sektorer
www.jobbguiden.se – jobbsajt, lediga tjänster
www.jobbporten.se – jobbsajt, lediga tjänster
www.jobbtorget.se –en samlingssajt för 100 stycken olika jobbsajter, lediga tjänster
www.jobrapido.se – en samlingssajt med 150.000 lediga tjänster från såväl jobbsajter,
som från rekryterarnas och arbetsgivarnas webbsidor.
www.jobs.se – jobbsajt
www.jobstar.se - jobbsajt
www.lokus.se - platsannonser från 60 olika lokaltidningar runt om i Sverige
www.medrek.se – främst inom vård och Life science. Jobbsajt, lediga tjänster
www.monster.se – Sveriges största jobbsajt, lediga tjänster. Även internationellt
www.nutek.se/foretagarguiden- där finner man EU, kommuner, landsting,
organisation med offentligt stöd, webb-tema, regering, regeringskansli, regional
samverkan, riksdag, statliga myndigheter, statliga aktiebolag. Här finns exempel på
myndigheternas tjänster för företagare på Internet m.m.
www.jobb24.se/jobb24 - Svenska Dagbladets jobbsajt
www.praktiksajten.se – Företag och organisationer kan annonsera efter praktikanter
och privatpersoner kan annonsera efter praktikplatser.
www.pressbox.se – JobRunner
www.skoljobb.se – specialiserad på hela skolsegmentet
www.skolporten.se - portal om skolan, där du också hittar lediga jobb i skolvärlden
www.stepstone.se – jobbsajt
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www.workey.se - jobbsajt
www.workshopping.com – jobbsajt som rankar och betygsätter jobbsajter

Offentlig sektor
www.arbetsgivarverket.se – Arbetsgivarverkets sida med alla statliga jobb
www.offentligajobb.se – jobbsajt, lediga tjänster framförallt inom kommun och
landsting
www.peyronrek.se - rekryteringsföretag
www.regeringen.se - under lediga tjänster hittar du lediga tjänster i regeringskansliet,
inom EU och andra internationella uppdrag
www.source-executive.se - rekryteringsföretag
www.statsjobb.se – jobbsajt, lediga tjänster inom offentlig sektor i Sverige, Norge och
Danmark

Internationella portaler
http://europa.eu/ - EU:s webbportal
www.bestjobsusa.com – amerikansk portal, jobbsajt, lediga tjänster
www.careerbuilder.com – amerikansk portal, jobbsajt, lediga tjänster
www.coe.int - Europarådet
www.getajob.com – internationell portal med en del användbara länkar
www.hotjobs.com - amerikansk portal, jobbsajt, lediga tjänster
www.learn4good.com – blandad sajt med både jobbsök och studera/semestra
utomlands
www.monster.com – stor internationell portal från alla världsdelar
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Bemannings- och rekryteringsföretag
Ekonomi/Administration/Försäljning/Bank/Finans/IT/Lager/Hälso-sjukvård
www.academicwork.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, administration, IT
www.addici.se – arbetar med sk facility management, dvs fastighet, kontor, säkerhet,
inköp och telefoni
www.adecco.se – bemanning och rekrytering av specialister inom ekonomi, teknik, IT,
bank/finans, lager/industri
www.amendo.se – specialiserade på bank-, finans och försäkring
www.arenapersonal.se – bemanning och rekrytering inom alla affärsområden men har
sin tyngdpunkt inom administration, produktion och logistik.
www.arenapersonal.se – rekrytering inom ekonomi/finans/administration/försäljning
www.avancera.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, administration, sälj,
bank/finans
www.brainbemanning.se – bemanning och rekrytering inom IT, ekonomi, marknad
och administration. Fokus på högskolestuderande.
www.contaplus.se - rekrytering av ekonomer
www.expanderamera.se – bemanning och rekrytering inom bygg och installation
www.fabi.se - rekrytering inom ekonomi och finans
www.fruolsson.se – bemanning framför allt inom administration
www.hays.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, finans, marknad, juridik.
www.helpman.se – bemanning och rekrytering inom bygg och installation
www.kellyservices.se - rekrytering inom ekonomi, administration, växel, butik, mässor
samt Call Center
www.kontorsfixarna.se – bemanning och rekrytering inom Ekonomi, Reception/växel,
Administration, Marknad/försäljning, IT/Teknik, Lager/transport
www.lernia.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, administration, sälj,
marknad
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www.manpower.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, teknik, IT,
bank/finans, lager/industri
www.mayday.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, marknad, försäljning,
telefoni, administration, IT och management.
www.mediakompetens.se – bemanning och rekrytering för mediebranschen
www.meritmind.se - rekrytering av ekonomer
www.michaelpage.se - rekrytering inom framförallt bank och finans
www.novare.se – inriktning HR
www.pafrekrytering.se – rekrytering inom ekonomi, administration, sälj, IT, teknik
www.personaljobb.nu - inriktning: HR – personaltjänster
www.placerapersonal.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, administration,
IT
www.poolia.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, teknik, IT, bank/finans,
lager/industri
www.prodiem.se – bemanning och rekrytering inom löner, ekonomi, personal
www.proffice.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, teknik, IT, bank/finans,
lager/industri
www.profficeaviation.se - ett bemanningsföretag som är inriktat på tjänster på
flygplatser med fokus på Arlanda
www.randstad.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, administration, sälj,
marknad, IT, teknik, lager
www.resursbemanning.se – Bemanning och rekrytering inom ekonomi, administration
och försäljning
www.retailknowledge.se - bemanning och rekrytering inom detaljhandeln
www.sifferverket.se - rekryteringsföretag inriktat på ekonomi och finans
www.sjr.se - Skandinaviska Jour och Rekryteringsbyrån (SJR) med inriktning mot
ekonomi och bank & finans
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www.stepaheadhr.se – rekrytering och bemanning inom ekonomi, office support,
försäljning/kundtjänst och ihnlöp/order
www.storesupport.se – rekrytering och bemanning inom detaljhandeln
www.uniflex.se – bemanning inom industri/lager, kontorstjänster, bygg, städ och
service
www.want.se – bemanning och rekrytering inom ekonomi, administration, personal

IT/Data/Teknik/Webb/Media
www.access-personnel.se - rekrytering inom ekonomi, administration, marknad,
teknik/IT
www.aliado.se - rekrytering av bl a tekniker
www.alumni.se - rekrytering inom projektledare, specialister inom IT, telekom
www.astoncarter.com - IT rekrytering
www.autorekrytering.se - rekrytering inom bilbranschen
www.elanit.se - rekrytering inom it/data/teknik
www.eresourcing.tmp.com - rekrytering inom IT, telekom etc
www.ework.se - rekrytering inom IT
www.jobbet.nu - rekrytering inom IT
www.rekrytera.se - rekrytering av specialister inom IT, säljare, chefsbefattningar
www.rekryteringsbolaget.se - rekrytering inom IT
www.talentia.se - rekrytering inom teknik, ekonomi
www.navigio.se – rekrytering inom industri- och tillväxtföretag

12

Sälj/Marknad/Media/Kommunikation
www.affarskompetens.se - rekrytering inom försäljning och marknadsföring
www.attracta.se – rekrytering inom försäljning, marknadsföring samt chefsbefattningar
www.axukraft.se - mellannivå och specialister inom försäljning och marknadsföring
www.bohmans-natverk.se - rekrytering inom marknadsföring, media, PR-och
information
www.comsearch.se - rekrytering inom kommunikation, information och
marknadsföring
www.hammerhanborg.com - rekrytering inom kommunikation, information,
marknadsföring
www.jobzone.se – rekrytering inom ekonomi, marknad, it och finans
http://www.modeverket.nu - ett rekryteringsföretag inriktat på mode
www.searchalliance.se - inriktning finans, telekom, media
www.saljkompetens.com - rekrytering inom sälj
www.saljpoolen.se - rekrytering av säljare
www.svensksaljrekrytering.com - rekrytering inom sälj- och marknad
www.upwind.se - rekrytering inom sälj och marknad
www.xlnt.se - ett rekryteringsföretag för sälj och marknadsfolk

Chefsrekrytering
www.acconia.se – jobbar med viktiga positioner inom svenskt näringsliv samt olika
specialkompetenser.
www.accordgroup.se – Executive search. Rekryterar chefer inom näringslivet och
specialister.
www.alumni.se - rådgivning inom Executive Search och strategiska HR-frågor. bank o
finans, industri, IT telekom, mm.
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www.amrop.se – rekrytering till företags- och koncernledningar
www.andersson-korn.se – head hunting inom IT och telekommunikation
www.asearch.se – rekryterar VD, mellanchefer, säljare, specialister
www.assessio.se - Nordens största leverantör av psykologiska test, har startat
rekryterings- och chef/specialist att hyra-verksamhet.. Du kan lägga in din CV.
Headhunters
www.axadama.se – Främst chefs-, specialist- och styrelserekrytering.
www.bondi.se – chefsrekrytering inom främst Life Science och Health Care
www.bossrekrytering.se - chefsrekrytering på företagslednings- och middle
managementnivå. Finns inom alla delar av näringslivet och offentlig förvaltning.
www.boyden.se - alla branscher samt offentlig sektor. Headhunters
www.cesab.se – Executive Search. Rekrytering och ledarutveckling
www.chefspoolen.se – specialiserade på Rekrytering, Utbildning och Utveckling av
personal inom Sälj & Marknadsrelaterade yrken. Headhunters
www.compass.se - Nordens ledande företag för rekrytering av företagsledare, chefer
och specialister.
www.cvsearch.se - specialister på rekrytering av finans och
försäkringskompetens. Headhunters
www.dufwa.com – rekrytering inom psykologi, ekonomi, juridik, ledarutveckling,
information och kommunikation samt personal- och organisation. Headhunters
www.eligo.se – chefer, direktörer och styrelseledamöter inom industri, handel, bank
och service
www.engellau-search.com - chefsrekrytering inom näringslivet. Headhunters
www.e-penna.se - Executive search. Chefsuthyrning.
www.heidrick.com – uppdrag inom hela näringslivet
www.hogstrom-co.se - headhunters
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www.horton.se - Horton International Sweden AB är den svenska delen av en global
organisation för Executive Searchverksamhet med representation i 33 länder
www.hrmaffarsutveckling.se – chefsrekrytering samt IT-tjänster
www.hudson.com – Hudson erbjuder rekryteringstjänster (inom executive search,
middle management och specialister) och rådgivningstjänster inom, career- och talent
management samt outplacement.
www.intersearch.se – Executive Search. Rekrytering av VD, övriga chefsbefattningar,
specialister inom de flesta branscher.
www.isee.se - rekrytering av specialister och chefer inom försäljning, marknad och
teknik
www.k2search.se – Executive Search. Rekrytering av chefer, ledare och kvalificerade
säljare
www.kornferry.com – Executive Search. Uppdrag inom hela näringslivet.
www.lagerpartners.com – rekrytering inom finansiella sektorn. Headhunters
www.lookomotion.se - inriktning: chefer, projektledare, tekniker, ekonomer
www.mberglund.se - Executive Search. Uppdrag inom hela näringslivet.
www.mriww.se - rekryteringsföretag specialiserat på search och har i mer än 40 år
erbjudit service till företag som söker de bästa medarbetarna. Headhunters
www.neprovente.se – Executive Search. Rekrytering på managementnivå.
http://www.neuhauser-falck.se/ – Executive Search. Rekrytering inom näringsliv
och offentlig förvaltning.
www.npu.se – rekrytering av chefer, säljare, specialister
www.palmpartners.se – utveckling av företag och organisationer genom personlig
resurs- utveckling. Headhunters
www.pmsearch.se – rekrytering inom fastighets- och byggbranschen
www.rayberndtson.com – uppdrag kring viktiga positioner inom svenskt näringsliv
www.recruitment.se – Executive Search
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www.russellreynolds.com – executive search, global chefsrekrytering
www.sikta.se - chefer och specialister inom alla branscher
www.sims.se – SIMS är ett partnerägt konsultföretag som i en global miljö via
Executive Search rekryterar och utvecklar nyckelpersoner på företagsledningsnivå.
www.skarman.com – Executive Search. Rekrytering inom handel och finans, IT,
hightech och industri.
www.source-executive.se - rådgivare till befattningshavare inom offentlig och privat
sektor när det gäller att tillföra och lämplighetsbedöma framgångsrikt ledarskap.
Headhunters
www.thulin.se – rekrytering av chefer och specialister. Headhunters.
www.transearch.se – Executive search. Rekrytering av ledare och specialister till
ledande befattningar inom näringsliv offentlig verksamhet och idébärande organisationer.
www.vinator.se - Executive search.

50+
www.goveteran.se - GOveteran är det första bemannings- och rekryteringsföretaget
som endast jobbar med 50+. Du kan skicka in din CV
www.tng.se

Internationell rekrytering
www.euro-scan.co.uk – rekrytering inom hotell & catering, administration och
sekreterare.
www.expatria.com - förmedlar tjänster mellan Franska och Svenska företag
www.hja.co.uk – rekrytering inom brand och säkerhet
www.hrmjobs.com - personalarbeten
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www.jobsite.co.uk – rekrytering inom bl.a. IT, sälj, bank & finans, bygg, teknik. Du
kan lägga in din CV
www.renaix.com – rekrytering inom ekonomi och finans
www.spencerstuart.com – rekrytering av chefer
www.wcn.co.uk – E-rekrytering
www.workinjapan.com - engelsk språkig sida med tjänster i Japan
www.zehnder.com – rekrytering av chefer
Läkemedels- och medicinteknik
www.adecco.se – rekrytering inom sjukvård och Life science
www.axadana.se/lifescience - rekrytering i Helsingborg
www.biotjanster.idg.se/guide/sciencecareer - rekryteringssajt
www.biotech.idg.se – Nordens största Life science tidning med lediga tjänster
www.bondi.se – chefs- och specialistrekrytering
www.docs-int.se – rekrytering inom all hälso- och sjukvård inom Europa
www.hudson.se – rekrytering inom sjukvård och Life science
www.kellyscientific.com bemanning och rekrytering inom bl a bioteknik, kemi,
livsmedel och klinisk prövning
www.labteam.se - bemanning och rekrytering inom Life Science
www.lifesciencesweden.se - webbplats för forskning, affärer mm
www.mandly.se - Mandly hjälper företag i sektorn läkemedel/medicinteknik att bygga
effektiva, välmotiverade och stabila säljorganisationer.
www.peaksearch.se – rekryteringsföretag inom life science, bioteknik, egenvård,
läkemedel och medicinsk teknik
www.pharmaindustry.se - webbplats för svensk läkemedelsindustri
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www.pharmasearch.se - specialinriktning på läkemedelsindustrin och närliggande
branscher. Rekrytering till främst chefer och specialister
www.pharmarelations.se – bemanning och rekrytering inom hälso- och sjukvård och
läkemedelsbranschen
www.poolia.se – bemanning och rekrytering inom laboratorium och forskning
www.proffice.se/lifescience – bemanning och rekrytering inom biokemi och
kemiteknik
www.rekryteringsspecialisten.se – rekrytering av specialister inom Life science
www.scientificsolutions.se – konsultuthyrning och rekrytering inom life science

Blandat rekrytering
www.ecojob.se - inriktning: arbeten inom miljöområdet
www.forskolejobb.se - arbeten inom förskolan
http://www.gronajobb.se/ - förmedlar jobb med, om och inom skogen
www.intip.se - rekryteringsföretag där privatpersoner kan tipsa om bra kandidater
http://www.mercuriurval.com - inriktning: internationella och nationella arbeten
www.multimind.se - inriktning: rekryterar, hyr ut personer med multikulturella och
internationella kunskaper
www.synk.se - inriktning: chefer, lärare, civilekonomer, webbutvecklare etc
www.wetfeet.com
Nätrekrytering
www.monster.se - Sveriges största privata nätrekryterare. Här kan du få lediga
arbeten skickade till din e-post adress
www.jobnet.se - inriktning: säljare, chefer
www.stepstone.se
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Interim management
www.eim.se - EIM tillhandahåller managementlösningar med hög kvalitet till sina
klienter inom en rad olika områden såsom internationell utveckling och turnarounds, eller
att tillfälligt fylla en ledningsbefattning.
www.erg.com – amerikansk sajt
www.integrity.se - Integritys affärsidé är att vara affärsutvecklingspartner till små och
medelstora företag.
www.interim.se - Professionella chefer och specialister att hyra. Rekrytering av
styrelseledamöter
www.interimsolutions.se - Interim Management för högre chefer
www.mason.se - rekrytering av personer med tung ledningskompetens
Interimschefer eller för rekrytering till nya befattningar på ledningsnivå
www.soderlind.se - tillhandahåller med kort varsel chefer på toppledningsnivå och
specialister för specifika och tidsbegränsade uppdrag
www.source-executive.se – Interim management för högre chefer
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Lycka till!!
Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen
Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande
www.karriarcoachen.nu

Linda U Johansson är Karriärcoach och Entreprenörcoach
och coachar dagligen människor som vill förändra
sin karriär eller starta eget företag.

Linda driver flera företag och är prisbelönt bloggare
Ta gärna kontakt med Linda: info@karriarcoachen.nu
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