
ATT SATSA PÅ SIN IDROTT–OCH SIN FRAMTID

Som officiell HR-leverantör till Sveriges Olympiska Kommitté stöttar PerformIQ aktiva i programmet Topp
och Talang. Samarbetet gör det möjligt för idrottarna att satsa på sin idrott, samtidigt som de förbereder
sig för fortsatta framgångar efter idrottskarriären.

Precis på samma sätt har du som aktiv idrottare, ledare eller med annan föreningstillhörighet inom din
förening möjlighet att satsa på din karriär. Oavsett om du siktar på OS eller brinner för idrott så kan vi på

PerformIQ hjälpa dig med heltid- eller deltidsjobb efter dina behov och efter ditt schema.

Just nu söker flertalet företag efter kandidater med idrottens egenskaper.

ATT HJÄLPA SITT FÖRETAG –OCH SIN FÖRENING

Om du som företagare låter oss på PerformIQ hjälpa dig vid behov av rekrytering- och bemanningstjänster
stöttar du samtidigt din förening. Vid ett nytt samarbete får föreningen en kick-back på 8000 kronor.
Ersättningen gäller självklart även om en familjemedlem eller någon annan i din närhet anlitar oss när det
finns ett rekryteringsbehov.

Samma ersättningsupplägg gäller om du som anställd rekommenderar PerformIQ som rekrytering- och
bemanningsföretag till din nuvarande arbetsplats. Om rekommendationen leder till ett samarbete får
föreningen en kick-back.

Vill du veta mer kontakta:

BJÖRN SVENSSON
Föreningsansvarig

Telefon: 073-353 75 27

e-post: bjorn.svensson@performiq.se

Eller gå in på vår hemsida: 
www.performiq.se.

PerformIQ är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag.

Men PerformIQ gör mer än att hitta personal. Med vår nisch

– personal med idrottsbakgrund – arbetar vi med kandidater som, precis

som du, har fostrats inom föreningslivet, där ni har spenderat hundratals
eller tusentals timmar i en miljö som premierar sann teamkänsla, ansvar,

dedikation, fokus, hälsa, ledarskap och vinnarinstinkt. Vi menar att ni har

idrottens egenskaper. Detta tankesätt ligger till grund för vår affärsidé:

Vi tar fasta på det bästa från två värdar – idrott och näringsliv

Målet är att rekrytera kandidater med rätt kompetens, men också det där

lilla extra som ett CV säger ganska lite om.
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