
obila teamet är ett nytt projekt som 
initierades under september 2016 och 

har som mål att bidra till en minskad ar-
betslöshet inom Stockholms län med inrikt-
ning mot långtidsarbetslösa. Mobila teamet 
har som uppdrag att arbeta runt om i hela 

Mer än 40- tal långtidsarbetslösa 
har fått heltidsanställningar genom 
samarbetet mellan StudentConsul-
ting och Arbetsförmedlingen. 

– Jag är oerhört tacksam över att 
kunna lämna livet som långtidsar-
betslös bakom mig. Jag hoppas att 
andra får samma möjlighet som 
jag har fått, säger Berta, tidigare 
arbetssökande.

Lyckat samarbete mellan 
StudentConsulting och
Arbetsförmedlingen

marknadsområdet Stockholm/Gotland med fo-
kus på ett arbetsförmedlingskontor per halvår.

– Arbetsförmedlingen har utifrån inskrivna 
arbetssökandes kompetenser samlat kan-
didater och sedan bjudit in dem direkt till 
gruppintervjuer hos StudentConsulting. Deras 
skickliga rekryterare har lyckats bra med att 
både matcha och placera kandidaterna till sina 
kunder, säger Shahy Chowdhury, mobila tea-
met och ansvarig för projektet mot Student-
Consulting. 

Mobila teamet arbetar aktivt med att motivera 
och engagera kandidater och syftet är att pla-
cera rätt person på rätt plats. Det har visat sig 
att det är avgörande att så snabbt som möjligt 
leverera kandidater till företagen och därför 
har effektivitet blivit ett viktigt ledord. 

StudentConsulting är Skandinaviens 
ledande rekryterings- och beman-
ningsföretag som är specialiserat på 
studenter, akademiker och unga i kar-
riären. StudentConsulting har under 
det senaste året satt 10 837 personer 
i jobb i Sverige, Norge och Danmark.

FAKTA STUDENTCONSULTING

– Arbetet har gett goda resultat och att det 
är positivt att se ett lyckat projekt mellan 
StudentConsulting och Arbetsförmedlingen, 
säger Cristofer Amlert, Arbetsförmedlings-
chef. 

Både StudentConsulting och Arbetsförmed-
lingen vill att arbetet med det mobila temat 
leder till långsiktiga anställningar. 

– Det här är ett av våra samarbeten med 
Arbetsförmedlingen som har lyckats bäst. 
Det är roligt att de ser oss som en samar-
betspartner istället för en konkurrent, sä-
ger Nathalie Nydal, affärschef på Student-
Consulting. 

StudentConsulting har även en regelbunden 
dialog med Arbetsförmedlingen kring frågor 
som rör bland annat snabbare handläggning 
av anställningsstöden samt kortare deadli-
nes gentemot kund. 
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Det är roligt att 
de ser oss som en
samarbetspartner 
istället för en 
konkurrent
-Nathalie Nydal,
StudentConsulting

”

”
– Shahy Chowdhury har lyckats bra och Stu-
dentConsulting ser honom som en självklar 
samarbetspartner. Jag har märkt att det är 
väldigt viktigt att rätt person från Arbets-
förmedlingen driver detta arbete. Vi får in 
många uppdrag från våra kunder och vi 
strävar alltid efter kvalitet och långsiktighet 
och där har de kunnat bidra med kandida-
ter som uppnår våra kriterier, säger Martin 
Weibull, operativ chef på StudentConsulting. 


