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Wise Professionals blir auktoriserat
bemanningsföretag
‐ Vi är stolta över auktoriseringen och ser detta som ett naturligt steg i vår utveckling att bli en seriös och värdeskapande
partner inom kompetensförsörjning för våra kunder och en attraktiv och trygg arbetsgivare för våra skickliga konsulter,
säger Ingrid Höög, VD för Wise Professionals.
Tio villkor skall uppfyllas för att få auktorisation och bli medlem:
1. Följa Bemanningsföretagens etiska regler.
2. Vara medlem i Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv.
3. Vara bunden av kollektivavtal, för det avtalsområde som bolaget verkar inom, och tillämpa detta, om dispens ej givits.
(Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett verksamhetsområde.)
4. Minst tillämpa Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor.
5. Ha en ansvarsförsäkring som skyddar kunderna vid sakskada, förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott enligt
Bemanningsföretagens allmänna leveransvillkor.
6. Ha varit verksamt i branschen minst tolv månader.
7. Ha en fastställd jämställdhetsplan.
8. Bedriva verksamheten i aktiebolagsform.
9. I marknadsföring och platsannonser marknadsföra auktorisationen.
10.Ha betalat auktorisationsavgift.
Alla företag granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden
och beslut om auktorisation och medlemskap beviljas sker i Bemanningsföretagens styrelse. I auktorisationsnämnden ingår
representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden. Nämnden leds av en opartisk
ordförande.
För ytterligare information, kontakta:
Ingrid Höög, VD Wise Professionals AB
tel: 076‐525 90 05, ingrid.hoog@wise.se
Stefan Rossi, VD Wise Group AB
tel: 070‐77 55 33 9, e‐post: stefan.rossi@wise.se
Wise Group AB är moderbolag i en koncern med fyra dotterbolag som utvecklar och säljer tjänster inom
personalområdet/HR. Våra kunder är företag med anställd personal som vi erbjuder heltäckande 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. Våra dotterbolag är Wise OnLine AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB
www.wiseconsulting.se, K2 Search AB www.k2search.se, Wise Professionals AB www.wiseprofessionals.se. Wise Groups
aktier är noterade på NASDAQ OMX aktielista
First North Premier.

