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Job Solution Sweden Holding AB (publ) har med 
sitt dotterbolag Job Solution Sweden AB ingått 
ett partnerskap med The We Select Company 
AB
Job Solution Sweden AB har idag ingått ett avtal med We Select gällande ett långsiktigt 
partnerskap. Partnerskapet stärker respektive bolags position inom branschen och bygger en 
stabil plattform för bolagen att med synergierna som skapas, växla upp respektive bolags affär. 
Partnerskapet sjösätts nu i februari månad och implementeringsarbetet för respektive 
säljavdelning har påbörjats.

Stockholmsbaserade We Select, som har varit verksamma sedan 2011, erbjuder idag tjänster inom 
målriktad jobbannonsering och Employer Branding. We Select kommer att erbjuda Job Solutions 
tjänster till sina kunder som ett komplement till deras nuvarande tjänster. Job Solution kommer i 
sin tur att erbjuda We Selects tjänster som ett komplement och tillägg till bolagets nuvarande 
tjänster.
 
Kommentar från Andreas Wassenius, COO för Job Solution Sweden Holding AB (publ)
– Med det här partnerskapet går vi in i en ny spännande fas. We Select har varit framgångsrika 
under många år och erbjuder en tjänst som passar oss väldigt bra att erbjuda våra kunder som ett 
komplement till våra nuvarande tjänster. Vi delar synen på utmaningarna som finns när det 
kommer till kompetensförsörjning för många bolag, och tillsammans så kan vi hjälpa bolag runt 
om i Sverige på ett ännu bättre sätt. Det känns jättebra att kunna erbjuda deras tjänster då en hel 
del av våra kunder har efterfrågat den här typen av tillägg. För oss är det här ett intressant första 
steg i partnerskapet, och vi har alla ambitioner att fler bolag i koncernen så småningom ska 
erbjuda dessa tilläggstjänster.
 
Kommentar från Rickard Rydström, CEO The We Select Company AB
– Med Job Solution som partner stärker vi erbjudandet till våra kunder. Våra tjänster kompletterar 
varandra på ett bra sätt och tillsammans erbjuds kunderna en effektiv och heltäckande lösning i 
sin kompetensförsörjning. Genom smart, riktad annonsering på sociala medier når Job Solution ut 
med sina uppdrag till en större målgrupp och samtidigt stärker de sina kunders Employer Brand.
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Kontakter

För mer information, vänligen kontakta

Viktor Rönn, Verkställande Direktör
Telefon: +46 733 69 77 37 
E-mail: Viktor.ronn@jobsolution.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB
+46 86 84 211 10
adviser@eminova.se

Om oss

Om Job Solution

Job Solution bedriver verksamheter inom rekryteringsbranschen. Sedan starten har bolaget varit 
fokuserat på branscherna samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Bolaget har idag 
verksamhet i tre länder, Sverige, Norge och Danmark inom segmentet ”Search och Headhunting”. 
Det första bolaget som startades 2015 var det nuvarande dotterbolaget Job Solution Sweden AB. 
Moderbolaget startades 2019 och i slutet av 2020 startades den norska verksamheten i Job 
Solution Norway AS. Under 2022 startades det danska bolaget Job Solution Denmark ApS. Bolaget 
förvärvade under 2022 Quest Consulting Sverige AB och Chefspoolen i Sverige AB.

Kontaktinformation till Bolaget

Job Solution Sweden Holding AB
Tel: 08 – 20 40 004
E-post: info@jobsolution.se
Hemsida: jobsolutionholding.se
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