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”Vi är förberedda inför en
generationsväxling”
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Nå affärsmålen
med rätt kompetens
Trenderna på marknaden har länge visat på en kommande kompetensbrist
inom olika branscher, inte minst beroende på de stora pensionsavgångar som
40-talisterna står för. När vi nu står inför fullbordat faktum är det, trots att vi
vetat om det länge, inte många företag som har långsiktiga successionsplaner
och tydliga Employer Branding-strategier.
I dag är konkurrensen om rätt medarbetare stenhård.
Det är därför viktigare än någonsin för företag att ha en
Employer Branding-strategi, alltså positionera sitt varumärke gentemot kompetensmarknaden, för såväl potentiella som nuvarande anställda. Vi har därför valt att
låta detta nummer ha Employer Branding som tema.
Många företag har fortfarande mycket att lära när det
gäller Employer Branding. ”Nu slutar Olle – vi anställer en ny Olle.” Det går inte att arbeta på det viset. Det
är viktigt att ta sig en funderare, hur ser affärsplanen
ut? Vad har vi för mål? Det gäller att ta sikte, vart ska
vi? Det handlar om att attrahera rätt kompetens för att
kunna nå sina mål. Företagen måste tänka långsiktigt:
Vad kan vi göra för att locka rätt människor? Det är
också viktigt att företagets Employer Branding-strategi
först och främst förankras internt.
Tänk gärna i ett ”utifrån-och–in-perspektiv”. Vilka signaler vill vi sända till marknaden? Är vi ett
ungt och hungrigt företag? Mer förvaltande? Vad attraheras den typen av kompetens vi söker av?
Det är generellt en stor skillnad på vad som lockar en 25-åring jämfört med en 50-åring.
Kom ihåg att de bästa ambassadörerna för ett starkt Employer Brand är de befintliga med
arbetarna.
Hur ser andra företag på Employer Branding? I det här numret av Relation får vi träffa Connecta,
Hifab, Potentialpark, Swedish Match och Universum. Gemensamt för dessa framgångsrika företag är att samtliga – ur lite olika perspektiv – arbetar aktivt med Employer Branding. Hur har
deras resa sett ut? Hur långt har de kommit? Vilka tips har de att ge andra företag?
Vi har vuxit ur våra lokaler, så efter sommaren flyttar vi. Vår nya adress ligger endast ett stenkast
bort. Tanken är att vi ska bevara samma personliga miljö som vi har nu. Givetvis är ni alla välkomna på vår Housewarming. Mer om den på sista sidan.

Med önskan om en trevlig läsning och en skön sommar!

Angela Rossi, VD, HRM Affärsutveckling
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Minifakta

› Namn: Thord Hassler
› Ålder: 57 år
› Befattning: Vice President
›
›
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Research and Development,
Swedish Match
Bäst med mitt jobb: Samarbetet med
andra människor och att det är kreativt.
Tips till andra företag som vill hitta rätt
medarbetare:
Fundera på vilka resurser ni verkligen
behöver. Lägg sedan ner tillräckligt
med energi på att finna de rätta 		
medarbetarna.
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”Vi upplevs numera som
en dynamisk organisation”
Från trygghet till dynamik. Swedish Match satsade på Employer Branding
och breddade rekryteringsbasen inom målgruppen Young Professionals.

– För oss är våra medarbetare A och O. Utan medarbetare vore vi ingenting. De är en förutsättning för att vi ska kunna bibehålla vår starka
ställning på marknaden, säger Thord Hassler, Vice President Research
and Development på Swedish Match.
Swedish Match är marknadsledande på många marknader runt om
i världen. För de allra flesta är företaget framförallt synonymt med
snus, exempelvis General, Catch, Ettan och Göteborgs Rapé.
– Ofta sker våra rekryteringar via rekryteringsföretag, säger Thord
Hassler. Vi vill fokusera på det som är mest värdeskapande i vår verksamhet och allokera ut via rekryteringsföretag att hitta kandidater och
göra en första selektering.
Företaget vill helst attrahera medarbetare med olika typer av bakgrund och personligheter. Då blir det, enligt Thord, mest dynamiskt.
Men gemensamt för alla på Swedish Match är grundvärderingarna.
Alla måste sträva åt samma håll. Företagskulturen är rättfram och obyråkratisk, prestigelös. Ledorden är: Raka puckar!
– Det kan exempelvis handla om att vi ska prata med varandra, istället för om varandra.
Lika viktigt som det är att hitta rätt medarbetare är det att få medarbetarna att stanna. På Swedish Match stannar medarbetarna länge.
Personalomsättningen ligger på under fem procent.
– Jag vet inte om det är den optimala personalomsättningen, skrattar Thord. Det kan finnas en nackdel om folk stannar för länge… Men

folk trivs hos oss. Det är en större utmaning att få yngre att stanna
länge, men jag tror att de känner att de utvecklas hos oss. Vi är ett
företag med höga ambitioner som vill behålla vår marknadsledande
position.
När det gäller Employer Branding har Swedish Match kommit
långt. I november 2009 belönades företaget för sitt framgångsrika arbete med sitt varumärke. Bakom utnämningen låg 11 000 svårflörtade
Young Professionals. De hade röstat fram Swedish Match till Årets
nykomling i Universums årliga Karriärbarometer, som listar Sveriges
mest attraktiva arbetsgivare bland unga ekonomer och ingenjörer.
– Tidigare sågs vi nog mest som en trygg arbetsgivare, nu är vi mer
ett intressant företag att arbeta på. Vi upplevs som en dynamisk organisation med stimulerande arbetsuppgifter.
Alla inom företaget har dock inte hälsat den nya företagsandan
med glädje.
– Svårast har det varit för en del av våra seniora medarbetare, men
det är viktigt att påpeka att förändringarna har skett gradvis. Det rör
sig om 10–15 år.
Själv har Thord arbetat två år på företaget. Förändringarna har han
delvis fått ta del av genom historiebeskrivningen.
– Personligen trivs jag mycket bra. Mina arbetsuppgifter är en perfekt blandning mellan det jag kan i ryggmärgen och det jag inte hade
en aning om när jag började.
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Minifakta

› Namn: Johan Holmberg
› Ålder: 40 år
› Befattning:
›
›

Vice Kompetensområdeschef,
Connecta
Bäst med mitt jobb: Det är varierande
arbetsuppgifter, högt tempo i kombi-		
nation med professionella och dedicerade medarbetare.
Tips till andra företag som vill växa
med nya medarbetare:
Fokusera på kvalitet, annars är det 		
bättre att ni ändrar tillväxttakten. 		
Ta fram en kravspecifikation på den 		
personlighet ni söker och håll er till er
linje. Träffa fler om ni inte hittar rätt
på en gång. Ha koll på era kandidater.
Tackar de inte ja nu, kanske tiden
är bättre om ett halvår. Om det är 		
stjärnorna ni är ute efter måste ni
vara uthålliga.

”Medarbetarna är vårt varumärke”
Hur arbetar ett börsnoterat företag med Employer Branding?
Hur får de rätt medarbetare och hur ser de till att alla strävar
mot ett och samma mål? Connecta har valt att arbeta hårt med
sina värderingar. Och skicka alla nyanställda till Utö.
– Många vill associera sig med Connecta, men eftersom vi jobbar hårt
med företagskulturen är det är inte alla som passar in. Vi söker konsulter med mycket energi, säger Johan Holmberg, Vice Kompetensområdeschef på management- och IT-konsultbolaget Connecta.
Connectas varumärke som arbetsgivare är starkt. Inom branschen
är bolaget välkänt, men inte för gemene man. Det är ett medvetet val.
Istället för att marknadsföra sig brett har de valt att bevisa sig samt
satsa på sina medarbetare.
– Vår mission är att göra både våra kunder och medarbetare framgångsrika, säger Johan Holmberg. Vi jobbar med kundnärhet och ska
alltid leverera det kunden behöver för att bli mer framgångsrik, men
vi vet samtidigt att medarbetarnas och kundernas framgång hänger
ihop. Över tiden måste du lyckas få ihop helheten.
Connecta är börsnoterat och omsatte 686,9 miljoner kronor år
2009. Bolagets fem största kunder är Apoteket, Ericsson, ICA, Nordea
och Sony Ericsson. Men precis som många andra konsultbolag påverkades de av den omfattande finanskrisen 2008.
– Vi blev rätt tilltufsade, men var samtidigt snabba med en plan för
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hur vi skulle komma tillbaka. Redan på hösten 2008 började vi känna
att utvecklingen gick åt rätt håll, säger Johan.
Connecta grundades 1993 och växte organiskt fram till 1999, då
bolaget ändrade strategi och började köpa upp andra företag runt om i
världen. Efter ett par år fanns bolaget i 13 länder, men i samband med
finanskrisen monterades hela utlandsverksamheten ned.
– Det var då ”Utö” kom till, säger Johan. Alla nyanställda skickas på
ett fyra dagars träningsläger, vilket är en viktig del i en mycket omfattande kompetensutveckling.
Bolaget planerar att fortsätta växa organiskt under 2010. Antalet
anställda ökade med 82 personer till totalt 638 redan under första
kvartalet. För att hålla nere personalomsättningen jobbar de löpande
med sina värderingar: ambition, laganda, personligt ledarskap, ärlighet och integritet samt hälsa och balans i livet. De har också regelbundna medarbetarundersökningar. En viktig del är att medarbetarna
känner att de är delaktiga och att de kan påverka sin arbetssituation.
För att lyckas blir kommunikation, gemensamma aktiviteter och kompetensutveckling viktiga ingredienser.
– Idag har vi en bra position på marknaden, där vi kombinerar leveransförmåga och spetskompetenser med en snabbrörlighet och flexibilitet. Planen är att fortsätta växa med många nya rekryteringar. Vi
måste vara i ständig utveckling, påpekar Johan. Människorna vi vill
attrahera tröttnar när det ”står stilla”.

Minifakta

› Namn: Jonas Seweling
› Ålder: 44 år
› Befattning: Teamledare, Connecta
› Bäst med mitt jobb: Energin! Det 		
›

är också roligt att ha ett så varierat
arbete. Jag gör många olika saker,
men framförallt samarbetar jag med
duktiga människor.
Tips till andra företag som vill profilera
sig med Employer Branding:
Jobba med era värderingar. Lev efter 		
dem! Låt värderingarna sätta en tydlig
kultur på arbetsplatsen. Sträva också
efter ett personligt ledarskap – hur vill
du själv bli uppfattad som individ?

”Våra konsulter tillhör de bästa i branschen”
Ambition, laganda, personligt ledarskap, ärlighet och integritet
samt hälsa och balans i livet. Connectas värderingar är grundstommen i hela bolaget. Och en anledning till att branschens
stjärnor söker sig dit.
– Det handlar inte bara om vad vi gör, utan hur vi gör det. När du börjar på Connecta får du genomgå en fyradagars ledarskapsutbildning
på Utö. Målet är att våra konsulter ska vara bäst på att skapa effektiva
grupper och överträffa kundernas förväntningar, säger Jonas Seweling, som arbetar mycket med rekrytering på management- och ITkonsultbolaget Connecta.
På Utö får konsulterna framförallt ägna tid åt bolagets värderingar.
Där läggs också en grund för medarbetarnas framtida utveckling. Alla
medarbetare får sedan en egen utvecklingsplan och stöd i vardagen
från såväl externa som interna coacher.
– Medarbetarna vänjs även vid feedbackövningar. Det är lika viktigt
att kunna ta feedback som att ge, säger Jonas Seweling. Det handlar
om att reflektera: vad hände, hur kände jag och vad lärde jag mig.
Lägret på Utö är, enligt Jonas, en bidragande orsak till att Connectas medarbetare arbetar effektivare, håller ihop och är lojala mot varandra. Han påpekar att det är extra viktigt på ett stort bolag som växer
organiskt. Utö har också bidragit till att omsättningen per anställd har
ökat, samt att mer än hälften av de som anställs kommer via interna
tips. Folk trivs, helt enkelt.

Connecta arbetar målinriktat med Employer Branding. Målet är att
de bästa konsulterna i branschen ska söka sig till bolaget.
– Det hela är mycket enkelt. Vi attraherar de bästa konsulterna,
eftersom vi jobbar så medvetet med vår kultur, samtidigt som vi har
intressanta uppdrag för flera av de mest spännande bolagen i Sverige,
svarar Jonas och tillägger att medarbetarna är deras största tillgång.
Utan medarbetarna skulle de inte ha några kunder.
Gemensamt för konsulterna på Connecta är att de vill utvecklas.
Unga konsulter är hungriga och får en snabb utvecklingskurva. De
mer seniora konsulterna har ett särskilt driv i kombination med en
spetskompetens som stöds av ledaregenskaper och affärstänk. Alla är
serviceinriktade människor som hela tiden rör sig framåt.
– Vi är intresserade av problemlösare som ser möjligheter, säger Jonas. Vi söker inte förvaltare. De skulle inte trivas hos oss.
Det är högt i tak på Connecta och det finns stora möjligheter att
göra karriär på det sätt som passar var och en bäst. Inför varje nytt
karriärsteg görs en 360 graders analys av konsulten. Vad tycker kollegor och chefer?
– Nyligen hamnade Connecta bland de 20 bästa företagen på en
lista över Sveriges bästa arbetsplatser. Placeringen grundades på svar
från våra anställda, så vi är förstås väldigt glada över att medarbetarna
trivs.
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Hifab – yngre och mer
slagkraftiga än på länge
Hifab startade sitt arbete med Employer Branding för fem år sedan. De har kommit
ganska långt, men de har en del kvar, anser Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst Hifab.

– Vi har arbetat mycket med att förankra förändringarna inåt i organisationen. Nu behöver vi synas mer utåt. Målet är att Hifab ska uppfattas som ett professionellt, lyhört och affärsmässigt företag. Tidigare
var vi mer traditionella med en mer konservativ personlighet, säger
Jeanette Saveros på Hifab.
Hifabs förändring handlar om en föryngringsprocess, som inleddes
för fem år sedan i samband med ett ägarbyte. Några stannade, medan
några fick – eller valde – att lämna Hifab. Nuvarande snittåldern ligger
på 43 år, men totalt sett är snittet mellan olika årskullar mycket jämnt
fördelat.
– Vi har en bra balans mellan olika åldersgrupper. Det känns tryggt
och säkert inför framtiden, säger Jeanette. Vi behöver inte oroa oss
inför en generationsväxling, den är redan avklarad.
Antalet kvinnliga chefer har också förändrats de senaste åren i
denna traditionellt sett ganska mansdominerade bransch. Inom ledningsgruppen är det numera nästan obalans… Där ingår fyra kvinnor
och tre män, varav tre av kvinnorna är affärsområdeschefer.
Hifab rekryterar gärna sina chefer internt. Det är möjligt tack vare
Hifabs Ledarskola för Potentiella chefer, HLP. De betalar även ut Finders Fee om en anställd tipsar om en kandidat som anställs. I år har de
dock tagit hjälp av HRM i en storsatsning där det krävs seniora projektledare runt om i landet.
Hur får du de anställda att stanna?

8

– Först och främst handlar det om att ge rätt utmaningar i form
av utvecklande projekt och samarbete med intressanta kunder, anser
Jeanette. Vi brukar säga: ”Gör gärna karriär – men inom Hifab!” Sedan
är det också viktigt att det är roligt att gå till jobbet!
Själv har Jeanette arbetat på Hifab i fem år. Hon har haft en fantastisk utveckling.
– Jag trivs mycket bra, eftersom jag har stora möjligheter att självständigt arbeta inom mitt ansvarsområde, så länge jag levererar resultat.
Förra året fick hon ta emot Stockholms Stads utmärkelse Ung Chef
på den årliga Kompetensgalan.
– Jag var oerhört förvånad, dels för att vi inte är så kända och dels
för att jag inte ser på mig själv på det viset. Det var fantastiskt roligt och det har inneburit mycket uppmärksamhet. Jag har varit ute
mycket och föreläst om ledarskap. För mig är det extra roligt att kunna
inspirera yngre att våga ta steget. Det är en utnämning jag är mycket
stolt över.
Men inte nog med det. I år är Jeanette dessutom med på Shortcuts
topplista över Framtidens kvinnliga ledare.
– Det finns så otroligt många duktiga kvinnliga ledare och jag är
med på samma lista… säger hon ödmjukt. Otroligt inspirerande!

Minifakta

› Namn: Jeanette Saveros
› Ålder: 36 år
› Befattning: Affärsområdeschef
Öst, Hifab
› Bäst med mitt jobb: Stora möjligheter
att förändra och förbättra.
Tips
› till andra företag som vill lyckas 		

med Employer Branding:
Arbeta inifrån. Det måste kännas äkta
och genuint det som sägs.

9

En kundtidning från HRM Affärsutveckling |

RELATION | № 4

Minifakta

› Namn: Torgil Lenning
› Ålder: 40 år
› Befattning: VD, Potentialpark 		
Hur du kommer igång med sociala medier
•Ifrågasätt om ni som företag är redo att
hantera konsekvenserna av den öppenhet och transparens som råder på
sociala medier.
•Definiera din målgrupp. Du hittar inte
alla på samma forum.
•Välj forum utifrån vad du vill uppnå. 		
Sociala nätverk, affärsorienterade 		
nätverk och exempelvis mikroblogging
ger alla olika effekt.
•Tänk på att sociala medier används olika
i olika länder. I Sverige är LinkedIn stort
medan i Tyskland är det Xing som gäller.
•Våga experimentera. Utvecklingen går
fort och det är bättre att lära sig än att
inte göra något alls.

”Sociala medier nästa stora rekryteringskanal”
Konsten att använda sociala medier på rätt sätt är nästa stora
utmaning inom Employer Branding. Forumen är många och
med varierande innehåll, alltifrån Facebook och LinkedIn till
Twitter. Gemensamt är att de skiljer sig väsentligt från alla tidigare kanaler för rekryteringskommunikation. De vänder upp och
ner på vem som är sändare och mottagare. Här deltar alla, samtidigt! Det öppnar helt nya vägar för en arbetsgivare att bygga
relationer med potentiella medarbetare.
På Potentialpark, ett internationellt undersöknings- och analysföretag
inom Employer Branding, ser man ett tydligt trendbrott. De har nyligen kommit ut med sin Social Media Touch Point study, som baserar
sig på svar från mer än 15 000 studenter över hela världen.
– Sociala medier är i högsta grad årets snackis och det väcker starka
reaktioner både för och emot. Potentialparks undersökning visar att
arbetssökande, framför allt studenter, idag använder olika sociala medier fullt ut. De förväntar sig dock inte ännu att deras framtida arbetsgivare kontaktar dem där, men det är precis det som sker just nu, säger
Torgil Lenning, grundare och VD på Potentialpark.
Oavsett om ditt företag har bestämt sig för att vara närvarande på
sociala medier är Potentialparks rekommendation att man sätter sig in
i hur det fungerar.
– Sociala medier håller på att förändra sättet vi använder webben
och hur vi kommunicerar med varandra. Ju mer du förstår av vad som
händer idag desto lättare och snabbare kommer du att kunna avgöra
vad som är rätt för ert företag framöver.
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Facebook är det överlägset mest populära sociala mediet. För relationer med arbetsgivare föredrar dock de arbetssökande kontakt
genom mer arbetsrelaterade forum som LinkedIn och Xing med flera.
Det är inte helt ovanligt att en arbetsgivare kollar upp en blivande
medarbetare även på forum som Facebook, som av många betraktas
som mer personligt och privat.
– Det kan verka lite motsägelsefullt att betrakta Facebook som en
privat kanal eftersom informationen samtidigt finns tillgänglig. Man
bör därför tänka sig noga för innan man lägger upp bilder på galna
festkvällar, både som arbetsgivare och arbetssökande.
För en annan effekt är den öppenhet och transparens som skapas
av sociala medier. Det är inte bara företagens egna officiella budskap
som når ut. Kommentarer från medarbetare, både positiva och negativa, kan få stor genomslagskraft.
– Vi ser i vår undersökning att arbetssökande gärna vill höra båda
versionerna. Det genererar i sig nästa stora utmaning inom Employer
Branding – att verkligheten lever upp till den officiella och mer ideala
bilden. Företagen måste inse att de inte längre kan kontrollera vad
som sägs om kulturen på företaget. Det är de anställda, både nuvarande och tidigare, som blir ambassadörer för varumärket på sociala
medier. Det gäller därför som företag att både vara och vara känd som
en bra arbetsgivare.

Krönikan – av Michal Kalinowski, VD, Universum

”Ljusningen ger ökad effektivitet”
Det har varit en lång väntan, men det finns tydliga tecken på att det
finns ett ljus i slutet av tunneln. Ett tecken är att anställningarna har
ökat i USA – recessionens ground zero. Ett annat är att den Employer Branding-relaterade försäljningen är på uppgång. Universum har
kunder i 28 länder och vi ser en ökad försäljning överlag – ett tydligt
tecken på att arbetsgivare över hela världen förbereder sig på en tillväxt inom en nära framtid.
I vårt arbete med våra kunder märker vi också att deras budget förefaller vara oförändrad, trots tydliga tecken på anställningsambitioner.
Budskapet från bolagens styrelser är därmed tydligt: Kraven på kreativitet, innovation och effektivitet förblir oförändrade. För att uppfylla
dessa krav ser vi två effektivitetstrender bland ledarna inom Employer
Branding:

• Målinriktning: Allmänna brandingaktiviteter ersätts av målinriktade evenemang för handplockade grupper. Många arbetsgivare samlar
sina resurser till evenemang för särskilt inbjudna på bekostnad av
traditionella karriärutvecklingsdagar. Dessa ansträngningar kanske
endast når 50 personer i stället för 500, men dessa 50 kommer att i
högre grad motsvara vad företaget söker. Avkastningen på investeringen blir högre, trots en mer begränsad omfattning.

• Konsolidering: Arbetsgivarna separerar i allt mindre utsträckning
resurser för rekrytering av studenter och rekrytering av erfaren
arbetskraft. Detta skapar synergibesparingar när det gäller såväl
pengar som resurser.

Besparingar är emellertid inte det enda värdefulla resultatet. Det ger
kvalitet också. Detta är ett av de tillfällen då besparingar också leder
till bättre kvalitet.
I stället för att skapa två budskap till två olika grupper, blir bud
skapet detsamma, vilket innebär större konsekvens. Kommunikations
kanalerna kan fortfarande skilja sig åt, men budskapet är detsamma.
Detta är rätt metod. Faran med två parallella verksamheter är att två
kulturer och två värdegrunder kan kommuniceras. Ett team med en
strategi tillförsäkrar konsekvens i budskapet, vilket i sin tur innebär
högre kvalitet.
Därför har recessionen, som visserligen orsakat mycket kaos och omorganiseringar, också medfört att Employer Branding har tagit flera
steg framåt. När dammet har lagt sig, framträder en mer utvecklad,
finjusterad och något mer sofistikerad EB-värld än tidigare. Det ser ut
som om 2010 har mycket spännande att erbjuda.
Michal Kalinowski
VD, Universum

Artikeln har tidigare varit publicerad i Universum Quarterly.
Vi tyckte att den passade bra i Relation också, så vi frågade
Michal Kalinowski om vi fick låna den – och det fick vi.
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Uppskattat föredrag av Thomas Ekvall
Uppskattad föredragshållare på förra Lunchklubben var
Thomas Ekvall, global HR-chef på Carlsberg. Thomas har
tidigare bland annat arbetat 23 år inom Försvarsmakten
samt som HR Director på Tele2. Thomas berättade att HR
på Carlsberg verkligen har lyckats koppla sina strategier
och processer till affären. Konsekvensen av detta har blivit
att de insatser som gjorts, och görs, har en synbar effekt på
sista raden. Föredraget var mycket uppskattat av publiken!

HRMs Housewarming i september
Vi har vuxit ur våra lokaler, så nu flyttar vi till större, ett stenkast
bort. Ny adress blir Strandvägen 47. Håll utkik i brevlådan efter inbjudan till vår Housewarming, som ersätter höstens första Lunchklubb. Istället för talare bjuder vi på vernissage med Hans-Göran
Erikssons grafiska tavlor inom konstformen ”mixed media collage”,
se exempel här: www.hge.se. Hans-Göran Eriksson har en bakgrund
som tung internationell affärsman. Vi ses torsdagen den 9 september
från klockan 17.00 och framåt. Vi bjuder på mat och dryck och trevligt umgänge. Boka redan nu!

HRM stolt sponsor till Studentpriset
Som student kan det vara svårt att komma i kontakt med rätt personer i näringslivet. Studentpriset är en årlig tävling där studenter
har möjlighet att visa upp sina kunskaper för några av Sveriges mest
framgångsrika företag. Årets vinnare korades vid en stor gala i maj i
Blå Hallen, Stockholms Stadshus. Ordförande i HR-juryn var Lennart
Rydén. HRM var även stolt sponsor till hela evenemanget. Läs mer
om studentpriset här: www.studentpriset.se

Grevgatan 20, 114 53
Stockholm
Tel: + 46 (0) 8 556 088 60
Fax: + 46 (0) 8 556 088 65
www.hrmab.se

