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Visma inleder samarbete med Adecco
Visma breddar sitt utbud inom bemanning och rekrytering och inleder ett
samarbete med Adecco. Samarbetet innebär att Vismaskunder får förmånliga
priser och villkor på bemannings- och rekryteringstjänster från Adecco.
– Det är med stor glädje vi presenterar det nya samarbetet med Adecco.
Bemanning och rekrytering är ett område som vi ser en enorm potential i.
Genom Adeccos breda utbud och lösningsorienterade arbetssätt kommer vi
ha en bra match mot våra kunders behov, säger Daniel Saldenius,
leverantörsansvarig på Visma Advantage.
Förmånliga priser på bemanning och rekrytering

Samarbetet med Adecco innebär att Vismas kunder nu får förmånen att nyttja
storkundsfördelar när det gäller bearbetning, priser och villkor på Adeccos
tjänster.
– Vi är glada att Visma Advantage valt att samarbeta med Adecco för att
tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för deras kunder. Konkret
innebär samarbetet att vi kan erbjuda små- och medelstora bolag samma
fördelar som storföretagen, säger Mona Hem, Key Account Manager på
Adecco.
Många kunder gör det möjligt
Visma Advantage samförhandlar inköpsavtal för cirka 15 000 företag, vilket
gör det möjligt att förhandla fram ett starkt avtal med Adecco. Kunder hos
Visma Advantage erbjuds inköpsavtal inom ett 50-tal områden, bland annat
inom bemanning och rekrytering.
Om Adecco
Adecco ett auktoriserat bemanningsföretag med kontor över hela landet från
norr till söder. Förutom personaluthyrnings- och rekryteringstjänster erbjuder
Adecco lösningar inom bland annat outsourcing, omställning,
ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, karriärrådgivning, utbildning och
rehabilitering.
För mer information, kontakta
Daniel Saldenius, leverantörsansvarig, Visma Advantage, 08-534 817 62
Daniel Johansson, försäljningschef, Adecco, 073-684 71 40

Vismagör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara,
outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar
samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och
automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor.
340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och
ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda
och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
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