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Hogia väljer Wise Professionals för rekrytering  

Hogia väljer rekryterings- och konsultuthyrningsföretaget Wise Professionals som leverantör för 

tjänster inom rekrytering och personbedömning av specialister och tjänstemän till den svenska 

organisationen.  

- Hogia är ett utpräglat entreprenörsföretag. Genom 27 självständiga bolag med sammanlagt 

550 medarbetare utvecklar, säljer och supportar vi affärsstödssystem inom ekonomi, lön, HR 

och logistik. Wise Professionals starka kompetens inom rekrytering och personbedömning 

kommer att stärka oss ytterligare i det som vi ser som vår viktigaste framgångsfaktor - våra 

duktiga och engagerade medarbetare, säger Hanne Stolt Wannebo, HR-chef för Hogia-

gruppen. 

  

- Vi är väldigt stolta över att få förtroendet att hjälpa Hogia med att hitta och matcha rätt 

personal till sina olika dotterbolag. I sin förlängning är självklart vår ambition att vi med vår 

insats kan bidra till att Hogia kan behålla sitt starka kundfokus och skapa konkurrenskraftiga 

affärslösningar, säger VD Ingrid Höög, Wise Professionals.  

 

Avtalet är tecknat för ett år med möjlighet till förlängning på 1 år och omfattar urvalsrekrytering, 

personbedömning och inhyrning av specialister. I anslutning har även avtal för rekrytering av säljare 

tecknats med SalesOnly AB, systerbolag till Wise Professionals AB och en del av Wise Group AB. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Ingrid Höög, VD Wise Professionals AB, Tel: 0765-259005, e-post ingrid.hoog@wise.se  

Hanne Stolt Wannebo, HR-chef Hogia-gruppen, Tel: 0303-666 04, e-post hanne.stolt-

wannebo@hogia.se  

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-555 290 00,  

070-431 29 06   e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se  

Hogia-gruppen, består av 27 bolag i fyra länder med sammanlagt 550 anställda. Med 

programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet 

inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och 

transportsystem. Vill du veta mer, gå gärna in på www.hogia.se 

Wise Professionals AB, är ett konsultbolag som erbjuder kompletta tjänster inom 

urvalsrekrytering, konsultuthyrning och personbedömning. Vi rekryterar inom de flesta 

branscher och för starka varumärken och kan erbjuda ett kompetent stöd i 

rekryteringsprocessen oavsett om man söker en chef, specialist eller assistent. Wise 

Professionals finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och 

ingår i Wise Group koncernen  www.wise.se  



 

 

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar 
specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har 
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Borås och Köpenhamn. Aktien handlas 
på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified 
Adviser. www.wisegroup.se   
 

 


