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Söker Ni arbetskraft med 

rätt kompetens? 
 
 
 
Vi förstår utmaningen att hitta rätt kompetens i rådande högkonjunktur och för att stötta företagen i 
kompetensförsörjningen finns vi även 9-10 februari 2019 representerade på mässan i Holland med 
konceptet Emigration Express to Sweden. Den här gången gör vi det tillsammans med andra 
kommuner i Jönköpings län.  
 
Fördelarna med att anställa kompetens från Europa är att ni får personal med rätt kompetens och 
erfarenhet, vilket innebär en kort startsträcka för att nå full arbetskapacitet.  
 
I Holland genomförs kortare intervjuer av erfarna rekryterare och därefter presenteras kandidater för de 
företag som lämnat in jobbannonser. Kandidaterna är anställningsbara och beredda att flytta till regionen 
inom 6 månader. Många holländare har redan börjat läsa svenska.  
Företagen gör urval av vilka kandidater som är intressanta för dem att intervjua. Det kommer arrangeras 
en intervjudag under v. 18, 2019 dit utvalda kandidater bjuds in (på egen bekostnad och utan garantier på 
anställning). 
 
För att få störst nytta av denna kompetenssatsning:  Maila er jobbannons, OBS! på engelska, senast 
den 1 februari till näringslivschefen i er kommun. 
 
Vi genomför Emigration Express to Sweden som en gemensam satsning med Gislaved, Gnosjö, 

Vaggeryd, Jönköping, Mullsjö, Habo och Tranås kommuner. 

 
Skicka din jobbannons märkt ”Emigration Express” snarast till din näringslivschef alternativt 

direkt till Rob Floris/Arbetsförmedlingen, rob.floris@arbetsformedlingen.se.  

    

 

 

 

 

”- Emigration Express-processen fungerade mycket effektivt och arbetsgivarvänligt. Vi lade bara ned 

några timmar på detta och veckan efter intervjun så besökte kandidater oss på företaget i Hillerstorp. 

Det kan inte vara mer effektivt än så!  

Det var hög nivå på kandidaterna och de var högt motiverade individer. HangOn ser positivt på detta 

sätt att få in nytt blod med många olika bakgrunder i organisationen.” 

Petter Törefors 

VD HangOn 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

EMIGRATION EXPRESS TO SWEDEN 
 

Jönköpings län med dess goda möjligheter till 
arbete och närhet till naturen är attraktivt för 
holländare och de vill gärna flytta hit. Satsningen 
under våren 2018 ledde till att 11 personer fick 
anställning i Gnosjöregionen och våra kommuner 
fick ett 30-tal nya kommuninvånare.  
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Så här går det till!  

 

 

1. Sänd snarast din(a) jobbannons(er), dock senast 1 februari 2019 till din näringslivschef i kommunen. 
2. OnePartnerGroup gör speed-intervjuer på jobbmässan i Holland och med hjälp av 

Arbetsförmedlingen sållar de ut de bästa holländska kandidaterna åt dig. Du får sedan välja ut vilka 
du är intresserad av att intervjua. 

3. Alla kandidater som valts ut som intressanta av arbetsgivare, bjuds in till en Intervjudag v.18, 2019. 
Du kan boka rum för intervjuer under dagen eller bjuda kandidaterna till ditt företag om du aviserar 
detta i förväg. Under Intervjudagen berättar vi för kandidaterna om Jönköpingsregionen, om hur det 
går till att etablera sig i Sverige och om bostadsmarknaden m.m. Kandidaterna får träffa Skatteverket, 
Försäkringskassan, banker m.fl.  

 
För dig som arbetsgivare är detta kostnadsfritt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor, kontakta:  

 

Rob Floris Andreas Karlsson 

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen 

010-486 30 47 010-488 46 82 

rob.floris@arbetsformedlingen.se andreas.karlsson@arbetsformedlingen.se 

 

 

 

 

Sänd oss dina 
jobbannonser på 
engelska

Spridning på AF 
Holland hemsida 
+ EmigratieBeurs

Vi gör speed-
intervjuer i 
Holland 9-10/2

Urval och 
matchning CVs 
mot 
jobbannonser

REKRYTERINGSPROCESS – EMIGRATION EXPRESS TO SWEDEN 

Arbetsgivare väljer 
kandidater att 
intervjua i Sverige

Arbetsförmedlingen 
bjuder in kandidater 
(som valts ut av 
arbetsgiare) till 
Intervjudag

Intervjudag i 
Jönköpings län

Du får förslag på 

kandidater att 

intervjua  

  

 

Boka intervjuer i förväg. Du 

kan även boka med andra 

kandidater som kommer på 

intervjudagen. 

 

Ta kontakt med 

intressanta kandidater. 

Meddela AF vilka du vill 

intervjua på Intervjudagen 

 

Sänd dina jobbannonser 

(på engelska) till din 

näringslivschef 
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