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Wise Groups dotterbolag Wise OnLine 
levererar rekryteringssystem till kommuner 
och landsting 
Samarbetet innebär att SKL Kommentus med start den 1 januari 2010 kommer att erbjuda Wise Onlines rekryteringssystem 
till den offentliga sektorn. 
 
- För Wise OnLine innebär detta att vi stärker vår position på den offentliga sektorn. En viktig del av Wise OnLines strategi 
är att bli Sveriges ledande leverantör av Internetbaserade rekryteringssystem. Det känns därför oerhört stimulerande att 
genomföra detta samarbete med en så väletablerad aktör på den offentliga sektorn som SKL Kommentus, säger Stefan 
Wikström, VD Wise OnLine. 
 
- Vi strävar efter att skapa marknadens bästa helhetslösning inom personalområdet och ser rekryteringsverktyget som en 
naturlig förlängning av vår webbtjänst Infobank Personal, säger Johan Axell, affärsområdeschef på SKL Kommentus. 
SKL Kommentus AB arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt den offentliga sektorn. Uppdraget är att vara till nytta 
för kommuner, landsting samt regioner. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Stefan Wikström, VD Wise OnLine AB 
tel: 08-555 290 34, stefan.wikstrom@wise.se 
 
Johan Axell, Affärsområdeschef Information 
tel: 08-709 59 48, e-post: johan.axell@sklkommentus.se 
 
Om Wise OnLine rekryteringssystem 
 
Wise rekryteringssystem är ett Internetbaserat verktyg som automatiserar, effektiviserar och kvalitetssäkrar hela 
rekryteringsprocessen. Tjänsten ger en strukturerad, överskådlig och sökbar kandidatbank, som ägs av kunden och som kan 
återanvändas vid kommande rekryteringar. Wise e-Rekrytering finns på flera språk.  
 
Om Wise Group 
 
Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/HR. Vi erbjuder en heltäckande 
portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR. Genom att förstå våra kunders affärer och se hela HR-processen som 
ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified 
Adviser. Våra dotterbolag är: Wise OnLine AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, Wise 
Professionals AB www.wisepro.se, K2 Search AB www.k2search.se. 


