
PREMIUM TOPP 3
Topp 3 är en kostnadseffektiv selekterings-
tjänst där vi sköter allt från plats-
annonsering, mottagning av ansökningar, 
rankning av kandidater och initiala 
intervjuer av de bästa kandidaterna.

Vi förhandsintervjuar och levererar upp 
till tre toppkandidater till dig.

Välj mellan Topp 3 Screening 
och Topp 3 Selektering

Alla priser exkl. moms

Spara tid och få de bästa 
kandidaterna levererade direkt

Fokusera på rätt kandidater 
med vår selekteringstjänst

Topp 3 erbjuds i två versioner - Screening och 
Selektering. Oavsett vilken du väljer går vi igenom alla 
inkomna ansökningar och screenar kandidaterna mot 
urvalskriterierna. 

Screening
I Topp 3 Screening hjälper vi till med allt från plats- 
annonsering, mottagning av ansökningar, rankning av 
kandidater samt att svara nej tack till kandidater som inte 
passar för tjänsten. Inom 35 dagar får du upp till 3 topp- 
kandidater levererade till dig. Vi har en garanti som gör 
att vi vid behov förlänger perioden till 60 dagar.

Selektering 
Om du väljer Topp 3 Selektering genomför vi 
dessutom telefonintervjuer med toppkandidaterna. 
Du får dessa färdigintervjuade kandidater levererade 
till dig och du kan själv ta vid för personliga intervjuer.

Detta ingår i Premium Topp 3:

- Platsannons på StepStone och Blocket Jobb
- Mottagning av ansökningar
- Hantering av frågor från kandidater
- Rangordning av ansökningar
- Nej-tack-svar till avslagna ansökningar
- Tillgång till alla ansökningar online

I Topp 3 Selektering ingår även:
- Bokning och genomförande av tel-intervjuer med kandidater
- Kandidatpresentation med intervjusvar

Vårt annonspaket Spridning - som även inkluderar 
”Veckans Jobb” på Blocket Jobb, ”Jobb i fokus” på 
StepStone samt Jobbsnurran på Aftonbladet - för 
ökad synlighet och räckvidd.

Pris:   Topp 3 Screening                       19 900 kr  

 Topp 3 Selektering   29 900 kr

 

Spara tid - vi tar 
hand om både 
selektering och 

initiala intervjuer 
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