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Tre snabba
• Skandinaviens ledande rekryterings- 

och bemanningsföretag specialiserad 
på studenter, akademiker och  
yrkesutbildade.

• Verksam sedan starten av branschen i 
slutet på 90-talet. Grundat i Luleå 1997.
Koncernen omsätter idag 1,2 Mdkr.

• Strategisk partner till flera av  
Skandinaviens största företag

5 ÅR I RAD SVERIGES 
SNABBAST VÄXANDE FÖRETAG. 

PLACERINGAR: 1-1-2-2-1

GASELLVINNARE
4 GÅNGER I SVERIGE

ÅRETS FÖRETAGARE:
SVERIGE 2010

BRANSCHENS NÖJDASTE 
KUNDER 6 ÅR I RAD 

2015-2020

ÅRETS GRUNDARE 2010
ÅRETS ENTREPRENÖR 2010

+450 000

37 000

kandidater i  
jobbnätverket

ansökningar i snitt 
per månad

uppdragsorter i Sverige, 
Norge och Danmark

i jobb senaste året

beställare i 
jobbnätverket

kunder i jobbnätverket

+13 800

+2500

203

11 643

Fakta om 
StudentConsulting



Från student  
till yrkesliv

Vi är en talangkanal – vi fångar upp talangerna  
tidigt och följer med längs hela resan 

∙ Vi knyter upp kandidater redan från gymnasiet 

∙ Vi finns på gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet i hela Skandinavien 

∙ En språngbräda ut i arbetslivet

+250 000 föds varje 
år i Skandinavien

+250 000 går ut grundskola 
och gymnasium varje år

∙ Högskola/Universitet
∙ Yrkeshögskola
∙ Arbetsmarknadsutbildning
∙ Extrajobb

Seniora akademiker och 
yrkesutbildade i karriärenStudent

Uppväxt Elev

Yrkesliv

∙ Längre lärarvikariat  
 via StudentConsulting

∙ Rekryteras och 
 anställs av skola

∙ Lärarvikariat

∙ Möjlighet att jobba  
 på olika skolor

11 643 
i jobb senaste året
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Våra fördelar

• 1:1-förhållande mellan behov och kostnad

• Inga fasta kostnader, endast nyttjade timmar

• Ingen konvertering eller företrädesrätt

• Inga sjuklöner av personal

• Inga personalkostnader under sommaren

• Möjlighet att minska egen administrativ organisation

Maximal flexibilitet

Hög leveranssäkerhet med hög kvalitet

97% 70%
Under 2020 kunde vi i 97% av 
fallen leverera en lärarvikarie i 
rätt tid med rätt kompetens.

70% av beställningarna av 
behoven görs samma dag som 
arbetspasset ska starta.

• Under rekryteringssamarbetet har ni även möjlighet att anställa och överta  
vikarier, vilket tryggar er löpande kompetensförsörjning. 

• De senaste tre åren har vi hjälpt en av våra kommunkunder med mer än 1/3 
av deras årliga rekryteringar genom att kommunen anställde personer från 
vår lärarvikariepool till fasta tjänster inom kommunen.

• Genom att hyra in en vikarie innan ni väljer att anställa, får ni möjlighet att  
prova personens förmåga för jobbet i praktiken och kan därefter avgöra om 
det är en framtida medarbetare. StudentConsulting erbjuder sina kunder att  
när som helst anställa vikarien, oavsett om vikarien varit inhyrd på heltid 
eller endast på timmar.

Möjlighet att överta konsulter
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Samarbete med landets lärosäten

Genom vårt nära samarbete med majoriteten av landets lärosäten kan vi tidigt 
skapa en kontakt med landets lärarstudenter. Vi erbjuder studenter i det senare 
skedet av utbildningen att arbeta som lärarvikarier under sin studietid, samt 
kontaktar dem mot slutet av deras utbildning för att höra hur vi kan hjälpa dem 
hitta rätt arbetsgivare för just dem.



Vi har Skandinaviens största rekryteringsnätverk av lärarstudenter och unga 
akademiker samt ett omfattande kontaktnät med samtliga lärosäten med lärar-
utbildning. Detta gör att vi kan genomföra proaktiv rekrytering av lärarstudenter. 
Utöver kandidatdatabasen arbetar vi med extern search, där våra rekryterare 
metodiskt arbetar i globala kandidatnätverk som bland annat LinkedIn. På så 
sätt når vi ut till bland annat hemvändare, nyexaminerade och studenter på en 
nationell nivå.

Hur fungerar det?

1.
Vi erbjuder dedikerad personal som ingår i vår lärarvikariepool bestående av behö-
riga heltidsanställda, behöriga pensionärer och lärarstuderande. Vi skräddarsyr 
poolen av resurser för att klara alla era behov av vikarier och samtidigt bygger vi 
en rekryteringsbas där ni löpande kan anställa personal från resurspoolen. Ni har
möjlighet att beställa lärarvikarier samma dag som behovet uppstår i verksamheten.

Beredskapsbemanning dygnet runt

Tester

Vi erbjuder personlighets- och färdighetstester som komplement till intervjuer
och referenstagning. För garanterad matchning utför vi testerna på samtliga  
kandidater som ingår i rekryteringsprocessen. Kandidaterna genomför screening-
tester redan i första urvalet som mäter personlighet och specifika färdigheter. 
Vid behov kan vi även erbjuda kundspecifika färdighetstester som rekommenderas 
vid specifika tjänster. Detta är en trygghet som säkerställer att rätt person  
hamnar på rätt plats vilket ger ett mervärde för dig som kund.

Branschens ledande vikariesystem

Vi tillhandahåller systemet kostnadsfritt och genom det kan våra kunder enkelt
beställa vikarier och följa beställningar, tillsättningar, tillgängliga vikarier, leve-
ransstatistik, fakturor och kostnader i realtid. Systemet är webbaserat och till-
gängligt dygnet runt, vilket gör att du enkelt kan boka vikarier när det passar dig.

Vi rekryterar
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Behovsanalys 
och kravprofil

Annonsering Screeningtester Telefon- 
intervju

Kompetensbaserade 
intervjuer

Kundspecifika 
tester

Referens-
tagning

Presentation 
av kandidat

KundintervjuVal av 
kandidat

Uppföljning
Nöjd kund-

garanti

Search

Först med 
video-CV



2.

3.

Ni beställer 
Ni beställer vikarie genom  
att logga in i vårt system. 

Systemet matchar
I vårt system har vi lagt in utbildning och kompetens hos 

våra lärare (t ex gymnasiekompetens, matematik och 
naturvetenskap). Systemet hjälper oss att effektivt hitta 

den vikarie som matchar era önskemål bäst.

LÄRAREN VIKARIEN
8

Registrera beställning
Registrera en ny beställning

Almekärrsskolan skolenhet 1

Ersätter ingen frånvarande

Fre 2020-09-11

Välj...

Tid, plats, bra att veta m.m. Kan lämnas tom.

Information som endast berör leverantören. Kan lämnas tom.

Lärare grundskolan tidigare år

Matematik

08:00 - -17:00 12:00 13:00Rast

Registrera ny personal >>

Lägga till fler

Ta bort

Ta bort

Enhet:

Ordinarie personal:

Arbetspass:

Kompetensprofil:

Information till vikarie:

Information till 
konsultansvarig:

4.

5.

6.

Konsult får sms 
(eller så ringer vi)

Vi kontaktar er
När en lärarvikarie är tillsatt 
får ni ett sms, där får ni infor-

mation om vem som är aktuell 
för uppdraget. Ni kan även följa 

beställningen i vårt system.

Få information från vårt system
Efter passet kan ni logga in i våra system och till exempel 
se hur många timmar vikarien anmält att hen har jobbat, 
vad vi kommer att fakturera, leveranssäkerhet/skola och 
andra nyckeltal.
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Vill du jobba på 
Björknäs Gymnasium 

2017-05-10
08.00-17.00? 

Svara ”Ja” eller ”Nej”

Med vänlig hälsning, 
StudentConsulting



Lärarbristen, en kritisk 
fråga för Sverige

Skolförvaltningen på Bodens  
kommun beslutade att lägga 
ut hela sin vikariehantering 
på StudentConsulting.
    – Vi är otroligt nöjda med 
StudentConsulting som  
leverantör, deras leverans-
statistik och professionalitet 
i alla sammanhang, säger 
Maria Lundgren, skolchef 
Bodens kommun.

S kolsektorn har ett stort behov 
av vikarier och att snabbt hitta 

rätt kompetenser för att klara sitt 
resursbehov. Bodens kommun 
i Norrbotten är inget undantag, 
så där beslutade man sig för att 
lägga ut hela sin vikariehantering 
på StudentConsulting. Allt från 
förskola till gymnasieskola och 
komvux.

Uppdraget styrs utifrån ett sys-
temstöd som hanterar hundratals 
beställningar per dag med resurser 

Studenterna 
löser vikariejobben

från en personalpool bestående av 
50 lärarstudenter, 35 pensionerade 
lärare och 30 heltidsanställda. 

– På ett och ett halvt år har 19 
personer rekryterats, lärare som 
kommit till Bodens kommun via 
vår resurspool, konstaterar Tobias 
Lindfors, vd, StudentConsulting.

Maria Lundgren, skolchef i Bodens 
kommun, är nöjd med resultatet 
och berättar i en intervju på Luleå 
Näringsliv AB:s webb om projektet:

– Alla är vinnare i denna lösning 
eftersom vi får möjlighet att möta 
studenterna som vikarier i våra 
verksamheter och ge dem en bild... 

Maria Lundgren, skolchef Bodens kommun, 
är nöjd med StudentConsulting

Tidningsartikel från Your Future
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Ett urval av våra 
referenser:

∙ Samarbete sedan 2013

∙ Ansvariga för hela vikariehanteringen för  
 förskola, grundskola och gymnasium

∙ Tillhandahåller både personal och system

∙ Samarbete sedan 2016

∙ Ansvariga för hela vikariehanteringen för  
 förskola, grundskola och gymnasium

∙ Tillhandahåller både personal och system

Bodens kommun

Lerums kommun
... av oss som arbetsgivare, säger 
hon. Vi vet att vi behöver rekrytera
många av dem och eftersom 
konkurrensen är stor, är det en 
stor fördel för oss att redan känna 
dem.

– Att vi dessutom fått tillgång 
till ett system som möjliggör för 
våra chefer och medarbetare att 
hela tiden följa flödet av beställda 
och levererade timmar, samt vem 
som kommer och hur deras profil 
ser ut. Det är ett mycket stort stöd 
för oss. Vi är otroligt nöjda med 
StudentConsulting som leverantör, 

deras leveransstatistik och profe-
ssionalitet i alla sammanhang.

Tobias Lindfors håller med och 
fortsätter:

 
– Våra lärarstudenter får en 
viktig arbetslivserfarenhet tack 
vare detta och samtidigt möjlighe-
ten att hitta sin framtida arbets-
plats. Pensionärerna är också 
väldigt nöjda med att kunna gå 
in när de har möjlighet och de är 
mycket uppskattade av sina gamla 
kollegor.

Alla är  
vinnare  
i denna  
lösning.

Tidningsartikel från Your Future

Maria Lundgren
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+450 000
TALANGER BESTÄLLARE

+13 800

UPPDRAGSORTER
203

REKRYTERINGAR PER ÅR
11 643

BESÖK OSS PÅ 

WWW.STUDENTCONSULTING.COM 
eller mejla: vikariehantering@studentconsulting.com 

Bemanning och rekrytering

BRANSCHENS 
NÖJDASTE KUNDER

2015-2020


