
 

Digitala tjänster som underlättar när du ska rekrytera och driva ditt 

företag 

De flesta av våra digitala tjänster kräver att du har registrerat ett arbetsgivarkonto. Med e-legitimation och en 

digital brevlåda kommer du igång inom några minuter. Registrera ett konto här om du inte redan har ett. 

Samtliga våra tjänster är helt kostnadsfria. 

Annonsera: Skapa annonser snabbt och enkelt.  

Annonseringsverktyg där du kan publicera annonser i Platsbanken utan kostnad. Annonsen visas även i Europas 

gemensamma jobbportal EURES och jobbsajter som Linkedin. Användarna ger tjänsten betyg 4 av 5 i 

genomsnitt. 

 

 #jobbjustnu  

Vårdjobb och gröna näringar är exempel på två av de många branscher som 

söker arbetskraft med anledning av krisen. För att underlätta matchningen 

finns nu en länk i Platsbanken som går till en färdig sökning med den här 

typen av jobb.  Syftet är att förenkla matchningen mellan de som söker 

tillfälliga anställningar och de som söker kandidater som med kort varsel 

kan ta dessa tillfälliga behovsanställningar. För att som arbetsgivare synas i 

denna samlingssida räcker det med att man hashtaggar jobbjustnu 

någonstans i fritexten på sin jobbannons så känner våra system av det. 

Sök kandidater: Snabb hjälp att hitta personal i Sveriges största jobbsöksajt 

Sök bland kandidater i Arbetsförmedlingens kandidatbank. Här kan du välja bland flera sökkriterier, få en 

träfflista på matchande kandidater och spara dina sökningar. Du kan även direkt ta kontakt med de personer du 

är intresserad av att rekrytera. 

 

Snabbintervjuer - rekrytera enkelt och smidigt via video 

Med Snabbintervjuer kan du rekrytera på distans och 

snabbt intervjua många kandidater. Du får hjälp att 

strukturera upp och hålla korta videointervjuer som 

ger dig en bild av kandidaten bakom cv:t. Perfekt i 

dessa tider när vi ska minimera fysiska möten.  

 

https://www.arbetsformedlingen.se/Systemsidor/PisaInloggning/Skapa-konto-Arbetsgivare/#/valjforetag
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/annonsera/
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/?pk_vid=3d7f3c6a2142728c158687388397c3b4
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/mina-sidor/sok-kandidater/start
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekryteringstjanster/mot-kandidater-online
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Bredda din rekrytering med stöd från oss – anställ med stöd 

Det finns så många som vill och kan jobba om du ger dem rätt förutsättningar. Som arbetsgivare finns 

möjligheten att bredda din rekrytering med stöd från oss. Hitta kompetensen genom kandidater som står längre 

från arbetsmarknaden där det också finns möjlighet till olika former av stöd från Arbetsförmedlingen. Om det 

behövs hjälper vi dig med matchningen och att anpassa arbetsuppgifterna. Vad du får för anställningsstöd beror 

på vem du anställer och hur din verksamhet ser ut. Berätta mer i en intresseanmälan så påbörjar vi matchningen 

tillsammans. 

Rekryteringsguiden - Välj rekryteringssätt utifrån tillgång på arbetsmarknaden 

Hitta ett rekryteringssätt som passar ditt behov. Med en enkel sökning får du 

koll på arbetsmarknaden och en tydlig plan för din rekrytering. Här kan du göra 

geografiska sökningar baserat på yrke och få förslag på vilken 

rekryteringsmetod som passar bäst för dig. Våra förslag grundar sig på statistik 

och prognoser som är dagsaktuella för arbetsmarknaden. På så sätt kan du bli 

mer effektiv i din rekryteringsprocess. 

Anställa från utbildning - Anställ kandidater som är under utbildning 

Du kan rekrytera direkt från arbetsmarknadsutbildningar inom områden där det råder brist på arbetskraft.  Du 

ser vilka utbildningar som pågår just nu eller startar den närmaste tiden och kan anställa i rätt tid. När du har 

hittat den kompetens du söker kan du boka in intervjuer med kandidater redan när de är under utbildning. 

Utbildningarna är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och externa utbildningsanordnare. Fyll i en 

intresseanmälan så blir du kontaktad av utbildningsanordnaren. 

 

Delta i våra webbinarier eller lyssna på vår arbetsgivarpodd - Vässa din kompetens 
inom rekrytering 

Delta i våra webbinarier där vi delar med oss av tips inom en rad ämnesområden som är relevanta för 

arbetsgivare. Webbinarierna brukar vara på ca 30 minuter och det finns möjlighet att ställa frågor vid 

livesändningar och man kan lyssna på sändningarna i efterhand när det passar en. Senaste webbinariet från 7 

april handlar om Innovativ rekrytering till bristyrken. Där får arbetsgivare bl.a. veta mer om vilka tjänster 

Arbetsförmedlingen kan erbjuda när man behöver ta ett nytt grepp kring sin rekrytering. Vi berättar även om 

satsningen #jobbjustnu. 

Håll dig uppdaterad – prenumerera på vårt nyhetsbrev för arbetsgivare 

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för arbetsgivare och håll dig uppdaterad om vad som 

händer på arbetsmarknaden men få även tips och inspiration som kan vara intressant för dig som 

arbetsgivare. 

För information om fler av våra digitala tjänster klicka här. 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekryteringstjanster/hitta-basta-rekryteringsmetoden/rekryteringsguiden/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekryteringstjanster/utbilda-och-rekrytera/anstalla-fran-utbildning#/
https://www.arbetsformedlingenplay.se/arbetsgivare
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/arbetsgivarpodd
https://www.arbetsformedlingenplay.se/play/webbinar/hitta-personal-nu-under-pandemin-och-pa-lang-sikt
https://www.arbetsformedlingen.se/open/Prenumerera-pa-nyhetsbrev-for-arbetsgivare.html?pk_vid=3d7f3c6a2142728c158687248597c3b4
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/nyheter/nyheter/2018-12-21-digitala-tjansterna-som-underlattar-nar-du-ska-rekrytera-och-driva-ditt-foretag
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekryteringstjanster/hitta-basta-rekryteringsmetoden/rekryteringsguiden/
https://www.arbetsformedlingen.se/open/Prenumerera-pa-nyhetsbrev-for-arbetsgivare.html?pk_vid=3d7f3c6a2142728c158687248597c3b4

