
 
 

 
 
Pressmeddelande    
Stockholm, den 7 april, 2017 
 

Bravura och Help to Help inleder långsiktigt 
samarbete 
Tillsammans kommer Bravura och Help to Help stärka unga människor i 
Östafrika genom utbildning och jobb. 
 
Som en del av Bravuras hållbarhetsarbete inleds ett samarbete med 
välgörenhetsorganisationen Help To Help. Samarbetet inleds under våren 2017 och 
kommer initialt innebära att tre unga tanzanier får sin högskoleutbildning finansierad 
av Bravura. Medarbetare på Bravura kommer även få möjlighet att vara involverade 
och använda sin kompetens för att göra skillnad, i första hand genom att coacha de 
studenter Bravura sponsrar inför arbetslivet, exempelvis genom att skriva CV, 
personligt brev samt att utmärka sig under arbetsintervjun. 
 
”Ambitionen med våra CSR-initiativ är att skapa en långsiktig skillnad för både 
människor och företag. I Help to Help har vi hittat en partner med ett starkt driv som 
verkligen matchar de kriterierna. Genom samarbetet har vi möjlighet att påverka 
förutsättningarna för specifika individer genom utbildning vilket i sin tur möjliggör 
samhällsutvecklingen i regionen. När vi sökt bland olika CSR-initiativ har vi även letat 
efter samarbeten där våra medarbetare kan vara med och göra skillnad, exempelvis 
genom CV-coachning och liknande utbildningar. Nu ser vi ser fram emot att följa de 
här studenterna under deras resa.” 
– Martin Sander, VD, Bravura. 
 
”Vi är otroligt glada över att Bravura väljer att engagera sig och tror på vår idé att 
investera i högre utbildning och möjliggöra jobb för unga i Östafrika, på ett smart och 
personligt sätt. Denna typ av samarbete, där vi dels tillsammans kan möjliggöra 
högre studier för fler unga, och dels kan bidra till att engagera Bravuras anställda i att 
göra tydlig skillnad genom sin kompetens, är den typ av samarbete vi söker efter 
med företag.”  
– Malin Cronqvist, grundare och ordförande, Help to Help 
 
Om Bravura 
Bravura stärker företag genom människor och människor genom jobb och har sedan 
starten 2008 vuxit till en väletablerad aktör på den svenska marknaden för rekrytering 
och bemanning. Idag är Bravura ett av de snabbast växande företagen inom 
branschen och har utsetts till Gasellföretag fyra år i rad (2013, 2014, 2015 och 2016). 
Bravura är en engagerad och pålitlig rekryteringspartner som vill förenkla och 
förbättra rekryteringsprocessen genom en djupare förståelse för både våra kunder 
och kandidaters behov. www.bravura.se 
 



 
 
Om Help to Help 
Stiftelsen Help to Help arbetar huvudsakligen med att ge stipendier för 
högskoleutbildning till unga i Östafrika genom crowdfunding och att koppla samman 
studenter med det lokala näringslivet. På så vis kommer fler unga ut i arbete och får 
en möjlighet att skapa en långsiktig förändring. Help to Help innehar 90-konto. 
www.helptohelp.se 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Malin Cronqvist, grundare och ordförande för Insamlingsstiftelsen Help to Help 
Tel: 46 70-408 74 74, e-post: malin@helptohelp.se 
Webb: www.helptohelp.se 
 
Otto Johansson, Chief Brand Officer, Bravura 
Tel: 46 76 319 23 73, e-post: otto.johansson@bravura.se 
Webb: www.bravura.se 

 

 

http://www.helptohelp.se/

