
 
 

Bättre rekryteringsprocess 

Med hjälp av PulsAnalys och Blommenhof Utbildnings rekryteringstjänst kan företaget 
på ett professionellt öka chansen att välja rätt medarbetare. Bli mer medveten om 
vilka egenskaper som efterfrågas och hur de arbetssökande tenderar att bete sig i olika 
situationer, samt hur de anpassar sig till krav och förväntningar i arbetsmiljön. Spara in 
rekryteringstid och -kostnader samt öka chanserna att rekrytera rätt person till 
uppdraget.  

Rekrytera rätt  

 

 Titta igenom nedan arbetsgång och fundera på vad just du vill ha avlastning och   
.hjälp med i din rekrytering.   

• Förståelse för uppdraget, 1h 

Inläsning på befattningsbeskrivning samt förståelse för rollen, uppdraget, utmaningar och 
viktiga styrkor för flyt i arbetet.  

• Kravspecifikation, 1 h 

Med PulsAnalys jobbprofil skapas en profil på de förmågor ni anser viktiga för att nå 
framgång i den nya tjänsten. Jobbprofilen synliggör om ni är överens om vilka styrkor som 
är viktiga. Utöver jobbprofilen tas en kravprofil fram på kompetens- och erfarenhetskrav 
fram. Jobbprofilen ger bra annonsunderlag och används för att matcha och gallra sökande.  



 

• Annonsutformning och publicering, 3-6 h 

Annons utformas och annonsunderlag skapas utifrån grafisk design. Olika annonsformat 
skapas för att passa webb, sociala media och utskick. Annonserna publiceras på kostnadsfria 
urval såsom Platsbanken, LinkedIn, Facebook, Blocket, hemsida, nyhetsbrev etc.  

• Urvalsarbete kandidater, 4-8 h 

Svara på telefonförfrågningar och mail. Söka kandidater och gallra sökande utifrån 
kompetens- och erfarenhetskrav. Kandidater som uppfyller skall-kraven genomför 
PulsAnalys Personprofil för att matchas med jobbprofilen och ger ytterligare stöd i vår 
bedömning.  

Under rekryteringen har vi tillgång till obegränsat med personprofiler att använda på 
kandidaterna.  

• Telefonintervju, 2-15 h 

Kandidater som uppfyller skall-kravet kallas till en telefonintervju och därefter personlig 
återkoppling på PulsAnalys Personprofil. Referenstagning och därefter gemensam 
utvärdering av kandidater tillsammans med beställare och inbokning till slutintervju.  

• Slutintervju, 2-5 h 

Slutintervju sker tillsammans med beställaren som presenterar företaget och tjänsten. 
Blommenhof Utbildning förbereder frågor som ger nödvändigt beslutsunderlag för en ev. 
kommande anställning.  

 
Prisindikation - Be gärna om ett offertförslag som passar just din rekrytering 
 
Startkostnad á 10 000 kr inkluderar obegränsad användning av jobb- och personprofiler 
under rekryteringen. Profiler exkl. återkoppling. Uppskattad tidsåtgång är ca 15-40 h 
beroende på uppdrag. Vårt timarvode är 850 kr per timme. Tidsåtgången är beräknad på 
max 5 slutkandidater. Priser exkl. moms. 

 
 

Camilla Carlsson  

0760-525 111 

camilla@blommenhofutbildning.se  
 

Ansvarig för rekryteringen är Camilla Carlsson på Blommenhof Utbildning. 

 


