Vi bemannar Almedalen
Måndagen den 29 juni intar Bemanningsföretagen Almedalen med en stor
satsning i syfte att sätta fokus på ett antal för branschen viktiga
frågeställningar.
Vi gör det i samarbete med våra medlemsföretag Adecco, Poolia, Uniflex, Proffice,
Manpower och Academic Work och vi gör det alla under gemensam flagg.
Vi vill visa upp branschen, vad det innebär att jobba i ett bemanningsföretag,
bredden och mångfalden i det vi gör. Vi vill visa att vi är verksamma på hela
arbetsmarknaden och att vi har anställda i alla yrken och på alla nivåer. Som en väl
etablerad aktör på den svenska arbetsmarknaden förenklar branschen
arbetsmarknadsinträdet för alla och under livets olika skeden.
Vi vill också påtala hur en del av lagstiftningen fortfarande diskriminerar branschen,
bland annat genom särskilda regler för A-kassa och visstidsarbete för de som jobbar i
ett bemanningsföretag.
Ett femtiotal bemanningskonsulter från våra medlemsföretag hjälper oss med detta.
Vi kommer att synas och höras på gator och torg. Vi kommer att hjälpa företag och
organisationer inom en rad olika kompetensområden. Vi delar med oss av våra
bemanningskonsulters kunskap inom såväl högre tjänstemannayrken som praktiska
arbetaruppgifter.
Vi kommer alla att samtala och bilda opinion för vårt budskap; att
bemanningsbranschen är en viktig och seriös aktör på svensk arbetsmarknad och vill
verka som en sådan utan ett diskriminerande regelverk som hämmar verksamheten.
Den visuella synligheten i måndagens aktiviteter är av stor betydelse. Det kommer
inte att undgå någon i Visby den dagen att bemanningsbranschen är på plats och att
vi är en aktör att räkna med.
Förutom aktiviteterna på gator och torg och hos företag och organisationer som
behöver vår hjälp, anordnar vi ett seminarium under eftermiddagen där vi med både
experters och våra bemanningskonsulters hjälp konkret och i detalj belyser hur
branschen fungerar och verkar.
Så möt upp till en intensiv och rolig dag när Bemanningsföretagen ”invaderar” Visby
måndagen den 29 juni.
Vi ses i Visby!

