Experis Underkonsulterbjudande
•

Med Experis får du en egen säljkår – det kan vara svårt att hålla en jämn
arbetsbelastning och att hinna kontakta nya kunder medan man själv är ute på
uppdrag. Experis träffar i snitt 1 000 kontakter per vecka där vi diskuterar
kompetensbehov.

•

Tar du del av Experis kundregister med 450 ramavtal på Sveriges
intressantaste företag och myndigheter. Genom att arbeta som underkonsult
till Experis matchar vi dig mot konsultuppdrag som kan fungera som ett
komplement till dina egna kunder.

•

Experis har ett högt kvalitetstänk och anseende hos våra upparbetade
affärskontakter. Vi har byggt in Net Promotor Score (= i vilken grad du skulle
rekommendera Experis till en kund eller kollega) i vårt löpande kvalitets- och
förbättringsarbete och agerar på återkopplingen från både kund och konsult.

•

Experis ser långsiktigt på våra underkonsultsamarbeten och varje nytt
samarbetsavtal föregås av en personlig intervju där vi säkerställer konsultens
kompetens och personlighet för att säkerställa en hållbar matchning.

•

Experis annonserar konsultuppdragen via brainville, där du skapar ett konto
– vilket gör det enkelt och smidigt för dig som konsult att hålla dig uppdaterad
om och söka nästa uppdrag i karriären.

•

Med Experis får du en personlig konsultchef som matchar och säljer in din
kompetens till beställaren. Våra konsultchefer har alla en bakgrund inom sitt
specialistområde – IT, ingenjör eller ekonom och har bred kunskap om den
lokala arbets- och kandidatmarknaden. Med din konsultchef har du en löpande
kontakt under uppdraget och vid ev. förlängning av uppdraget. Efter varje
längre uppdrag ger vi dig en personlig återkoppling som hjälper dig att hitta
dina styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden.

•

Experis har förenklat administration för dig som konsult. Via din tidrapportering
skapas dina fakturor och systemet säkerställer att du får betalt i rätt tid. Vårt
supportcenter hanterar frågor kring samarbetsavtal, tidrapportering,
fakturering, utlägg och betalning och nås via telefon och mail.

•

Andelen underkonsulter växer, och idag är vi ca 3 000 enskilda konsulter och
konsultbolag kopplade till Experis. Vi matchar den mest kvalificerade
konsulten för respektive uppdrag utifrån kompetens, pris och tillgänglighet
enligt vår kvalitetssäkrade process.

•

Som partner till Experis har du fri tillgång till ett stort utbud av
kompetensförstärkning via e-learning.

•

Genom att följa Experis Sweden i sociala nätverk (LinkedIn, Twitter,
Facebook) ger vi samtliga konsulter möjlighet att ta del av våra globala och
nationella undersökningar (arbetsmarknadsbarometern, sustainability
rapporter, Talent Shortage rapporter, Worklife etc),
arbetsmarknadsfrågor, trender, successtories, och jobberbjudande.

•

Därtill arrangerar Experis löpande nätverksträffar för våra konsulter t ex
intressanta föreläsningar, mingel där du som konsult har möjlighet att möta
spännande kollegor.

Välkommen!

