Bemanningsbranschen för alla

Visby vimlar av rosa tröjor. 80 personer, bemanningskonsulter och andra från branschen, ställde upp för
att berätta för politiker och besökare i Visby om branschen och sin vardag.
Bemanningsbranschen gör inte skillnad på gammal och ung, på man eller kvinna, på de som är nya i
Sverige eller har bott här hela livet. Däremot gör makthavarna skillnad på bemanningsföretag och andra
företag.
På plats den 29 juni fanns jurister, sjuksköterska, informationsansvarig, ekonom, affärsutvecklare,
marknadschef, PC-support, översättare, personalspecialist, laboratorieingenjör, banksäljare, controller och
skådespelare och många många andra, vilket också syntes på tröjornas baksida. På framsidan stod det:
Vi bemannar Almedalen.
Vi bemannar Almedalen
I Bemanningsakuten på Donners plats kunde företag i Visby och arrangörer under Almedalsveckan låna
en bemanningskonsult för hela dagen eller några timmar. Uppdragen varierade från att dela ut
Bamsetidningar till att fotografera på seminarier och hyra ut en skolledare hela hösten.
De som inte hade uppdrag gick runt och pratade med besökare och delade ut Bemanningspusslet.
Oklarheter kring a-kassan
Två av konsulterna gick till Unionens monter på Donners plats och undrade om det var någon idé för dem
att vara kvar i facket.
- Får vi a-kassa om vi blir uppsagda?
Unionens representanter var inte säkra på vad som gällde men Bemanningsföretagens förbundsjurist
Gabriella Sebardt kunde berätta att om man tar fler än en visstidsanställning som bemanningskonsult

riskerar man att bli utan a-kassa. Till skillnad från om man tar fler visstidsanställningar efter varandra i
andra branscher.
Yrke: Utbildningsminister
Vi bemannade även Jan Björklunds (fp) tal i Almedalen. En stor rosa klick i publiken syntes väl.
Efter talet överlämnade Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, en rosa tröja med yrke
Utbildningsminister tryckt på baksidan.
- Vi är en bransch som är till för alla och där ungdomar har lättare att få jobb än i andra branscher, sa
Henrik Bäckström.
Relaterad info:
Almedalen bemannades av Bemanningsföretagen och sex av våra medlemsföretag: Academic Work,
Adecco, Manpower, Poolia, Proffice och Uniflex.

Lena Martinell Åkerblom
Juli 2009

