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Bakgrund och omfattning
Adecco tackar för förtroendet i att få lämna Lunds Universitets Studentkårer en offert efter tidigare
förfrågan emottagen den 03-10-2012. Vi hoppas att ni finner offerten motsvara era ställda krav på
ett samarbete och att ni, som vi önskar föra dialogen vidare till ett konkret samarbete.
Efter tidigare möten har parterna gemensamt identifierat följande:
Denna uppdragsoffert omfattar en styck Studentombud.

Adecco Rekrytering
Adecco Rekrytering erbjuder följande rekryteringstjänster:
Rekrytering /urval – hel process
Second opinion
Assessment och Development center
Talent solutions (projekt- och volymuppdrag samt internationella rekryteringsprojekt)
Kompetenskartläggning
Konsultstöd
Strategisk rådgivning
Outsourcing av rekrytering
Adeccos rekryteringskonsulter har mångårig erfarenhet av rekrytering och organisation. De är
certifierade genom Adecco University, bl.a. i personbedömning och metodkunskap, samt är
licensierade i ett flertal arbetspsykologiska testinstrument. Rekryteringskonsulterna arbetar utifrån
en beprövad och effektiv urvalsmetod som snabbt ger resultat med hög kvalitet och garanti. Som
stöd
har
rekryteringskonsulterna
utvecklade
kvalitetssystem
för
att
säkerställa
rekryteringsprocessen.
Adecco lägger stor vikt vid att beakta affärsmässiga aspekter inom personalfrågor och
rekrytering, och tillsammans med kunden för vi dialog om de ekonomiska effekterna av olika
tillvägagångssätt. Adecco månar om att skapa en samsyn om rekrytering som en strategisk
investering samt identifierar vilka möjligheterna och vilka fallgroparna är. Adecco skapar
långsiktiga konkurrensfördelar genom att identifiera kandidaters yrkesbeteende samt
prestationspotential och matcha det mot organisationers strategiska behov.
Adecco verkar i de flesta branscher och tjänsteområden samt är representerade på våra drygt 50
kontor över hela landet. Adeccos globala närvaro erbjuder också internationellt
samarbete/nätverk med över 60 länder.
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Pris och betalningsvillkor
Adeccos pris för offererad tjänst visas nedan. Priset baseras på rekryteringen av ovan nämnd
befattning.
Adecco erbjuder Lunds Universitets Studentkårer följande:
Urval- & rekryteringsprocess beräknad för 1 antal person, för befattningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kravprofilstagning med rekryterande chef samt ev aktuella intressenter
Annonsering/marknadsföring och val av media lämpliga media *
Administration av ansökningshandlingar samt besvara frågor från kandidater
Utvärdering av ansökningshandlingar och 1:a urval
2:a urval genom prescreening/testning
3:e urval genom strukturerade djupintervjuer
Testning, valideringsintervju och återkoppling, 2-3 kandidater per tjänst
Kandidatpresentation, muntlig och skriftlig
Referenstagning, 2 referenser per kandidat
Uppföljning månad 3, 6 och 9 efter anställning, med kund och kandidat
Kvalitetsgaranti, 3 månader

I processen och priset ingår för tjänsten/kravprofilen lämpligt personlighetsinventorium och
kapacitetstest samt ovan specificerad rekryteringsprocess.
Delar av rekryteringsprocess enligt ovan (vid delar av rekryteringsprocess ges inga garantier):
Process 1 – 3: 11.000 SEK
Process 4 – 6: 11.000 SEK
Process 7 – 9: 11.000 SEK
Pris för uppdraget i sin helhet inkl garanti:
Studentombud
30.000 SEK

* Adecco erbjuder kostnadsfritt annons på följande jobboards: Adeccos hemsida, Monster,
Career Builder, Metrojobb, Computer Sweden, Arbetsförmedlingens hemsida, LinkedIn och
Facebook.
Alla priser är exklusive moms. Startarvode om 30 % vid uppdragsavtalets signering av behörig
representant för Lunds Universitets Studentkårer. Slutfakturering sker när Lunds Universitets
Studentkårer accepterat slutkandidat. Betalningsvillkor är 10 dagar löpande fakturering.

Referenser
Lunds Universitet, Nationalekonomiska institutionen
Uthyrning av Utbildningsadministratör

Kontakt: Anna Marciniak
Tele: 046 – 222 96 04
E-mail: anna.marciniak@nek.lu.se
Lunds Universitet, Ekonomihögskolan
Kontakt: Marianne Mårtensson, Personalman
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Tele: 046 – 222 31 25
E-mail: marianne.martensson@ehl.lu.se

Giltighet
Denna offert är giltig t o m 2012-11-05

Kontaktperson
Frågor angående denna offert kan ställas till:
David Tyrenius
Key Account Manager
david.tyrenius@adecco.se
Telefonnummer: +46 (0)40 667 53 02

Bilagor
Bemanningsföretagens Allmänna Bestämmelser Rekrytering (ABRE-10)

Signering
Malmö 2012-10-08
För Adecco Sweden AB

För Lunds Universitets Studentkårer (LUS)

_________________________
Vefa Andersson,
Rekryteringskonsult

_________________________
Tora Törnquist,

För Adecco Sweden AB

_________________________
David Tyrenius,
Key Account Manager
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