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eWork väljer Wise Professionals  

eWork Scandinavia AB, Nordens ledande konsultmäklare sluter övergripande avtal för rekrytering och 

bemanning med Wise Professionals AB. Avtalet är ett SLA - Service Level Agreement och omfattar 

rekrytering, inhyrning och även löpande kandidathantering för eWork på den svenska marknaden.  

- Vi är mycket glada och stolta över det nya avtalet. Samarbetet inleddes under våren med ett spännande och 

nydanande Aspirantprogram. Projektet blev lyckat och resulterade i nya aspirerande eWorkare i Sverige, Norge 

och Danmark. Uppdraget gav oss tillfälle att utforma ett bra arbetssätt som lett vidare till utökat förtroende och 

större omfattning. Vår nya kund har ett unikt affärskoncept och vår ambition som leverantör är att vi skall kunna 

bidra i deras fortsatta utveckling och tillväxt, säger Ingrid Höög, VD för Wise Professionals AB.  

Wise Professionals AB, Sveriges snabbast växande bemanningsföretag, är ett helägt dotterbolag inom HR 

koncernen Wise Group och erbjuder kompletta tjänster inom rekrytering, kvalificerad bemanning och interim 

management. Wise Professionals AB rekryterar inom de flesta branscher och kan erbjuda ett kompetent stöd i 

rekryteringsprocessen oavsett om man söker en chef, säljare eller specialist.  

För ytterligare frågor kontakta:  

Ingrid Höög, VD Wise Professionals AB, mobil 0765-25 90 05, e-post ingrid.hoog@wise.se 

Sofie König, Vice VD, eWork Scandinavia AB, mobil 070-798 85 68, e-post sofie.konig@ework.se 

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.wise.se, K2 Search 

AB www.k2search.se. 
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