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R E K RY T E R I N G E N

info@svets.se • www.svets.se
– utveckling sedan 1931

TAC K F Ö R B ES Ö K E T –  V Ä L KO M M E N Å T E R

Prisidé
(1) Personligt annonsutskick  
 till alla IWE-diplomerade

(2) Annons på www.svets.se

(3) Annons i tidningen 
 Svetsen, 90*59 mm 

TOTAL (exkl.moms):  29 500.00

Svetskommissionen kan sedan våren 2010 
hjälpa våra medlemmar att rekrytera personal. 
Vi på Svetskommissionen har den kunskap 
om utbildningar samt den förståelse för våra 
medlemmars behov som behövs för att kunna 
erbjuda denna tjänst.

Personligt annonsutskick
Vi har kompletta register med alla diplom erade från 
IIW-utbildningar samt CV-reg ister. Tillsammans 
med er utformar vi annonsen. Sedan tar vi hand 
om hela utskicket och du kan vara säker på att 
din annons når alla som har diplom i Sverige. 
Självklart finns annonsen på vår hemsida under hela 
ansökningstiden. 

Diplomregister för internationell:
• svetsingenjör IWE • svetstekniker IWT
• svetsspecialist IWS • svetsinspektör IWI
• svetskonstruktör IWSD
• Annons i tidningen Svetsen
För att nå ut bredare med er rekrytering så finns 
möjligheten att annonsera i Svetsen. Vi hjälper er 
med att utforma annonsen om det behövs. 

Kompetensutredning
För att stärka er position behöver ni en 
bra och välgrundad strategi för framtida 
kompetensutveckling. Det räcker oftast inte med 
de årliga pu-samtalen. Vi på Svetskommissionen 
utreder var ditt företag står idag och gör en plan över 
era behov av utbildningar inom svetsområdet för att 
utveckla ert företag och er personal.

Medlemsförmån
Rekryteringstjänster är endast till för våra 
medlemsföretag. Vill du bli medlem, se:  
www.svets.se/medlemskap 

Svetskommissionen hjälper er att hitta rätt medarbet are 
med rätt svetsteknisk kunskap och utbildning.

Effektiv rekrytering  

Mathias Lundin, vd  
www.svets.se/mathias  
08-120 304 01, 073-314 18 10 
www.svets.se/standard.


