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Wise Group inför ”helgdagsflex” i linje med den
kompetensfokuserade attraktionsstrategi som definierar
erbjudandet såväl internt som externt.
Initiativet innebär flexibilitet utifrån ett mångfaldsperspektiv där byte av en allmän helgdag
som inträffar på en vardag enligt den svenska kalendern kan ske mot en annan allmän helgdag
som överensstämmer med individens tro.

- Wise har idag fysiska kontor i nordiska länder, men vi har en stor variation av nationaliteter
representerade och vi levererar insikter till kunder i över 60 länder på alla världens
kontinenter. Vi är insiktsdrivna och vet styrkan av att vara och tänka olika. Mångfald förbättrar
beslutsfattande, sporrar innovation och kreativitet samt speglar och stärker vårt kundfokus,
säger Ingrid Höög, vd, Wise Group.
Analys- och organisationsutvecklingsföretaget Brilliant Future AB konstaterar vidare utifrån
276.000 svaranden att medarbetare som upplever möjlighet att påverka sin arbetssituation
är tre gånger mindre stressade jämfört med de som inte kan påverka sin arbetssituation.

- Vår förhoppning är att helgdagsflex främjar fortsatt mångfald och därigenom leder till
vidgade perspektiv i urvalsprocesser men även till nya perspektiv i de implementationer och
konsultationer vi gör för egen och kunders räkning i nästa led. Tillsammans med Tre, Spotify
och andra inspirerande bolag som infört motsvarande vill vi bidra till ett modigare och
mänskligare och mer hållbart arbetsliv, säger Nathalie Berthelius, HR-och kulturchef, Wise
Group.
Förmånen inbegriper koncernens direkta dotterbolag och kan nyttjas fritt från och med
årsskiftet så länge det passar kundens och teamets arbetsgång. Specifik religiös tro kommer
för tydliggörandets skull aldrig att efterfrågas.
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