
kolsektorn har ett stort 
behov av vikarier och att 

snabbt hitta rätt kompetenser 
för att klara sitt resursbehov. 
Bodens kommun i Norrbot-
ten 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 hundra-
tals beställningar per dag med 
resurser 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 kom-
mun via vår resurspool, kon-
staterar Tobias Lindfors, vd, 
StudentConsulting.

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

– Alla är vinnare i denna lös-
ning eftersom vi får möjlighet 
att möta studenterna som vi-
karier i våra verksamheter och 
ge dem en bild av oss som ar-
betsgivare, säger hon. Vi vet att 
vi behöver rekrytera många av 
dem och eftersom konkurren-

sen 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 be-
ställda och levererade timmar, 
samt vem som kommer och hur 
deras profil ser ut, är ett mycket 
stort stöd för oss. Vi är otroligt 
nöjda med StudentConsulting 
som leverantör, deras leverans-
statistik och professionalitet i 
alla sammanhang.

Tobias Lindfors håller med och
fortsätter:

– Våra lärarstudenter får en
viktig arbetslivserfarenhet tack 
vare detta och samtidigt möj-
ligheten att hitta sin framtida 
arbetsplats. Pensionärerna är 
också väldigt nöjda med att 
kunna gå in när de har möjlig-
het och de är mycket uppskat-
tade av sina gamla kollegor.
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Studenterna löser lärarjobben
– kommunen la ut
sin vikariehantering
Skolförvaltningen på Bodens  
kommun beslutade att lägga ut hela 
sin vikariehantering på Student-
Consulting.

- Vi är otroligt nöjda med Student-
Consulting som leverantör, deras 
leveransstatistik och professiona-
litet i alla sammanhang, säger Maria 
Lundgren, skolchef Bodens kommun.

Maria Lundgren

Alla är  
vinnare  
i denna  
lösning.




