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Wise (Wise Group AB publ.) är en koncern som äger, startar och utvecklar 

specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet. 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 listas på OMX First North med 

symbolen WISE. 

 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN WISE GROUP 

Wise Group inleder CSR-samarbete med Mentor Sverige 

Wise Group kommer under 2013/2014 att finansiera mentorskap för ungdomar inom ramen för sitt nystartade samarbete med Mentor 
Sverige. 

Mentorskapet syftar till att stärka ungas självkänsla och framtidstro genom en vuxen förebild. Samtliga anställda inom Wise Group kommer 
att erbjudas möjlighet att bli mentor till en ung människa och/eller att delta som jobbmentor på skolor i de kommuner där Wise Group 
finns representerade. 

- Vi är stolta över att få bli samarbetspartner till Mentor, som är en organisation som vi beundrar. Samarbetet med Mentor passar 
vår verksamhet på många sätt och ligger helt i linje med vår devis ”Försprång genom människor”. Inom våra olika verksamheter 
finns många duktiga coacher och inspirerande medarbetare, som nu får möjlighet att engagera sig i ungdomar i Stockholm, 
Malmö, Göteborg, Linköping och Borås, säger Wise Groups vd, Roland Gustavsson.  

 

Wise Group är ett tillväxtföretag och planen är att medarbetare både i Sverige och förhoppningsvis också utomlands ska få chansen att 
engagera sig i ungdomar i sina närområden. 

- Vi är glada över att Wise Group valt att inleda ett samarbete med oss. Det betyder att fler ungdomar kommer att få en egen 
mentor, en extra vuxen att prata med, säger Karin Jordås, generalsekreterare för Mentor Sverige. 

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13-17 år som genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar till att stärka 
ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger. 

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. 

Läs mer på www.mentor.se och www.wisegroup.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige, 0765-26 35 86 

Elisabet Wohlfahrt, internkultur och kommunikation Wise Group, 0705-24 65 44 

 

 

http://www.mentor.se/
http://www.wisegroup.se/
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