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Respons Analyse har høsten 2009 gjennomført en landsrepresen-
tativ undersøkelse på oppdrag fra bemannings- og rekrutterings-
selskapet Proffice. Rapporten gir også et bilde av de siste trendene 
og utviklingen i arbeidsmarkedet.  

2400 norske bedriftsledere og arbeidstakere om:

 Midlertidige ansettelser versus faste; utfordringer og muligheter

 Viktigheten av at norsk næringsliv er fleksibelt

 Egen karriere og syn på arbeidssituasjon

 Drømmesjefstypen



Midlertidig ansettelse eller fast anset-
telse? Ja takk, begge deler. Norsk næ-
ringsliv er best tjent med et fleksibelt 
arbeidsliv. Det er en av suksessfaktorene 
for å være konkurransedyktig og leve-
dyktig både nasjonalt og internasjonalt. 
 Arbeidsmarkedet vil alltid være i 
bevegelse. I dag er det fortsatt mye 
usikkerhet i markedet. Finanskrisen 
har ikke helt sluppet taket. Optimismen 
gryr, men flere bedrifter kvier seg for 
å oppbemanne med for mange faste 
stillinger fordi det er usikkert om be-
hovet er vedvarende. I slike tider kan 
et fleksibelt arbeidsliv utgjøre forskjellen 
mellom videre vekst og kroken på døren 
for en bedrift.
 Det betyr ikke at Proffice er imot fast 
ansettelse. Høstens Proffice-undersøkelse 
viser at et betydelig flertall av norske 
arbeidstakere mener at fast ansettelse 
alltid er et mål. Det er forståelig. Selv 
ender cirka 30 prosent av den arbeids-
kraften vi leier ut i en fast stilling hos en 
av våre oppdragsgivere. Det gleder oss. 
Da vet vi at vi har lykkes i å koble rett 
person til rett bedrift. 
 Norsk næringsliv, og kanskje spesielt 
offentlig sektor, ville tjent på å bruke 
bemanningsbyrå i større grad enn i dag. 
De ville da fått frigitt tid til bedriftens 
faktiske fokusområder, samt forsikret 
seg mot rekrutteringsprosesser som kan 
ende i kostbare feilansettelser.  
 Som en tredjepart vil bemannings- 
byråene kunne ivareta både arbeidsgivers 

behov og arbeidstakers rettigheter på en 
best mulig måte. Vi gir bedrifter mulig-
het til å leie inn avlastning når interne 
prosjekter belaster tungt, og til å spare 
inn faste personalkostnader i perioder 
der arbeidsmengden er varierende og 
fremtiden usikker. Samtidig gir vi våre 
innleide medarbeidere – unge som eldre 
– mulighet til å prøve ut ulike stillinger 
og selskap. Og vi jobber for å finne 
overlappende oppdrag slik at de slipper 
å gå arbeidsledig mellom jobber.
 De medarbeiderne vi leier ut er fast 
ansatt hos oss. Dermed har de samme 
stillingsvern som en hvilken som helst 
annen fast ansatt.  
 En forutsetning for at et fleksibelt 
arbeidsliv skal fungere optimalt for både 
arbeidstakere og arbeidsgivere er at ar-
beidsmiljøloven følges. Samtidig bør det 
være en tankevekker for politikerne at 
bare 1 av 2 ledere kan svare ubetinget ja 
på at deres bedrift følger regelverket til 
punkt og prikke, når det gjelder bruk av 
midlertidige ansatte.
 En annen forutsetning for et best 
mulig fleksibelt arbeidsliv, er at arbeids-
giver gir en midlertidig ansatt inntrykk 
av å være like viktig og verdsatt som de 
øvrige medarbeiderne i bedriften. 
Samtidig har hver enkelt arbeidstaker 
et personlig ansvar for å gi et godt inn-
trykk av seg selv. I enhver jobb, og 
kanskje særlig når man er ny, må 
man kunne bevise at man faktisk 
er en ressurs for bedriften. 

 Både arbeidstakere og arbeidsgivere 
i undersøkelsen er samstemte i at en 
dyktig ansatt som fremstår som uvur-
derlig for bedriften vil ende opp med 
fast ansettelse. 
 Å styrke grunnlaget for faste ansettel-
ser og samtidig sørge for gode lønns- og 
arbeidsforhold for midlertidige ansettelser 
er ikke selvmotsigelser. Det er begge 
forutsetninger for et best mulig norsk 
arbeidsliv. 

Per Bergerud, adm. direktør Proffice Norge

Norge trenger et fleksibelt arbeidsliv

Leder:

• Står for Proffice Arbeidsmarkedsanalyse, og har kommet  
 ut to ganger årlig siden 2005

• Omfattende spørreundersøkelse blant arbeidstakere og  
 bedriftsledere, om arbeidsrelaterte temaer

• Blant temaer som har vært behandlet de siste årene  
 er fravær og arbeidsmoral, feilansettelser, sosial dumping  
 og nedbemanning i nedgangstider 

Om undersøkelsen

• Undersøkelsen er landsrepresentativ og utført av Respons  
 Analyse AS på oppdrag for Proffice, i oktober 2009.  
 1129 bedriftsledere og 1307 ansattes deltok

• Temaet denne gangen er todelt: Del en omhandler  
 midlertidige ansettelser, mens del to omhandler lederes  
 og arbeidstakeres syn på egen karriere 

Dette er PAMA
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Bedriftsledere og arbeidstakere i stor undersøkelse – del 1:

Bedriftsledere i Norge vil heller ha mykere 
enn strammere regler når det gjelder bruk 
av midlertidige ansatte. Samtidig innrømmer 
de at om den ansatte er dyktig og uvur-
derlig nok for bedriften, får personen fast 
ansettelse. Også ansatte selv mener at 
dette stemmer.

Flere enn 4 av 10 bedriftsledere vil an-
sette folk i midlertidige stillinger i 
2010, men det er usikkert om det dreier 
seg om flere eller færre ansettelser enn 
i 2009. Offentlig sektor planlegger flere 
midlertidige ansettelser enn privat. Til 
tross for dette er offentlig sektor i mye 
større grad for en innstramming av 
lovverket som regulerer bruk av denne 
type arbeidskraft.
 Det viser en ny landsdekkende under-
søkelse blant 1129 bedriftsledere i 
Norge.

Ønsker mykere regler
I høst har det pågått en diskusjon om 
hvorvidt regjeringen bør myke opp eller 
stramme inn reglene for midlertidig 
ansettelse. Landsorganisasjonen i Norge 
(LO) og Hovedorganisasjonen for 
handel og tjenester (HSH) har frontet 
hver sin side i saken. HSH har blant 
annet oppfordret regjeringen til å legge 
til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv ved 
å gjøre det enklere å ansette midlertidig, 
mens LO på sin side hevder midlertidige 
ansettelser er et økende problem – og 
krever flere faste ansettelser. 
 Proffice sin undersøkelse viser at 3 
av 10 ledere i norsk næringsliv ønsker et 
mykere regelverk. Kun 1 av 10 ønsker en 
innstramming.
 Videre svarer 56 prosent av lederne 
at de kan komme til å utvide arbeids-
stokken i tiden fremover, dersom til-
gangen til midlertidige ansatte øker. 
Dette viser at selv om Norge på mange 
måter er på vei ut av lavkonjunkturen 
– og arbeidsløsheten har økt mindre 
enn ventet – er norske ledere fortsatt 
forsiktige med å fastansette. Tall fra 
NAV viser at det utlyses betydelig færre 
ledige stillinger enn på samme tid i 
fjor, og dette gjelder stillinger innen 
alle yrkesgrupper. 

 

 

 I følge tilbakemeldinger fra be-
drifter Proffice er i kontakt med, er de 
usikre tidene en årsak til at mange 
foretrekker å leie inn arbeidskraft i en 
førstefase, for deretter å se hvordan 
markedet utvikler seg på litt lengre 
sikt. Muligheten for en slik fleksibili-
tet kan i noen tilfeller være avgjørende 
for hvorvidt bedriften med de ansatte 
overlever eller ikke.

Midlertidige ansettelser  
– helt nødvendig
Å stramme inn regelverket vil dermed 
kunne bidra til stabil eller økende ar-
beidsledighet, når det per i dag finnes 
et potensial for redusert. 65 prosent av 
de spurte lederne mener det er bedre å 
ha så mange som mulig i jobb – selv 
om det bare er snakk om midlertidig 
– fremfor å utestenge dem fra arbeids-
livet fordi fremtiden er usikker og 
man ikke kan tilby fast ansettelse. Her 
får de full støtte fra arbeidstakerne 
selv: I følge en ny landsdekkende un-
dersøkelse blant 1307 arbeidstakere, 
hevder 93 prosent at de heller vil være 
ansatt i en midlertidig stilling enn 
ikke å ha noen jobb i det hele tatt. 
 Undersøkelsen viser også at det å være 
midlertidig ansatt ikke nødvendigvis 
må assosieres med ord som belast-
ning, misnøye, frustrasjon og utrygg-
het. Over halvparten av de spurte har 
erfart hvordan det er å være midlertidig 
ansatt, og av disse svarer 32 prosent at 
livskvaliteten deres i denne perioden 

var god, fordi de hadde en jobb de likte 
og hvor de utviklet seg. 19 prosent 
mener livskvaliteten var dårligere, mens 
28 prosent ikke merket noen endring.   
 Ser vi igjen på tilsvarende resultater 
i bedriftslederundersøkelsen, svarer 
39 prosent av lederne at midlertidige 
ansettelser fører til dårligere arbeids-
miljø på grunn av usikkerhet og mis-
nøye. Men nesten like mange, 35 prosent, 
er ikke enige i dette. Bransjen som i 
størst grad hevder dette skaper dårlig 
miljø er helse, sosial og omsorgstjenester.
 

– Er du dyktig nok får du fast ansettelse
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Ja, reglene bør mykes opp

Kjenner ikke lovverket godt  
nok til å ha en formening

Ønsker ingen endring av 
lovverket

Ja, reglene bør strammes inn
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Ønsker du en endring av lovverket som 
regulerer bruk av midlertidige ansatte?



Fleksible arbeidstakere
Det finnes flere resultater i arbeids- 
takerundersøkelsen som understreker 
at det å være midlertidig ansatt ikke 
utelukkende er negativt. 3 av 4 av de 
spurte hevder at det å være ansatt i en 
midlertidig stilling er en fin anledning 
til å forsøke ulike bransjer og bedrifter, 
før man bestemmer seg for hva man 
ønsker å gjøre mer permanent, og hvor 
man ønsker å være. Dette er også noe 
Proffice erfarer fra flere av kandidatene 
selskapet rekrutterer til midlertidige 
stillinger. Kvinnelige arbeidstakere er 

mer åpne enn menn for denne fleksibili-
teten. Videre ser vi at 82 prosent mener 
at det å være midlertidig ansatt gir gode 
muligheter til å vise seg frem, samt at 
det er et godt utgangspunkt for en fast 
ansettelse. Også dette kan Proffice be-
krefte, ved at omtrent 30 prosent av de 
stillingene selskapet leier ut ender i 
faste ansettelser for kandidaten.  

Fast ansettelse alltid et mål
Selv om også arbeidstaker i likhet med 
arbeidsgiver i mange tilfeller stiller seg 
positiv til fleksible løsninger og vikariater, 

er det samtidig ikke til å komme bort 
fra at en fast ansettelse er noe de aller 
fleste sikter mot. 86 prosent av de 
spurte i undersøkelsen mener at det å 
bli fast ansatt alltid er et mål, og er 
man dyktig og uvurderlig nok for be-
driften vil man mest sannsynlig også 
oppnå dette når tiden er inne. For i begge 
undersøkelsene er 3 av 4 av de spurte 
enige i påstanden om at dersom en 
medarbeider er dyktig og uvurderlig nok 
for bedriften, vil vedkommende få tilbud 
om fast ansettelse. Privat sektor mener 
dette stemmer i større grad enn offentlig. 
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Bedriftsledere og arbeidstakere i stor undersøkelse – del 1:

Rigid norsk næringsliv vil tape internasjonalt
6 av 10 bedriftsledere mener at et 
fleksibelt arbeidsliv er en forutsetning 
for norsk næringslivs konkurranseevne 
og levedyktighet. Dette gjelder både 
nasjonalt og internasjonalt.

I Norge leies kun 1 prosent av syssel-
satte ut via bemanningsbransjen 
(penetrasjonsgrad), mens andelen 
er 2,5 prosent i EU. Dette viser at 
EU-landene har en større tradisjon 
og aksept for å benytte seg av  
bemanningsbransjen når det kommer 
til å rekruttere til midlertidige 

stillinger. Proffice sin bedriftsle-
derundersøkelse viser at cirka en 
tredjedel av norske ledere, og særlig 
innen privat sektor, mener norsk 
konkurranseevne kan svekkes av at 
Norge har en lavere bruk av midler-
tidige ansatte enn de fleste andre  
europeiske land.  
 Videre mener 59 prosent at 
rammebetingelser som sørger for 
et fleksibelt arbeidsliv er en forut-
setning for norsk næringslivs kon-
kurranseevne og eksistens. 
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Mens 45 prosent av norske bedriftsledere 
mener de har drømmejobben, mener kun 
30 prosent av ansatte det samme. Mange 
har det greit på jobb, men er usikre på hva 
de vil gjøre videre. 1 av 4 ledere synes det 
er flaut å si at man ikke trives på jobb, og 
like mange innrømmer at de innimellom 
finner jobben mer givende enn familien. 

Det viser Proffice sin landsdekkende be-
driftsleder- og arbeidstakerundersøkelse 
for høsten 2009. 
 Det er de eldste lederne som er 
mest fornøyde med jobben. Blant de 
over 55 år er det 62 prosent som mener 
de har drømmejobben. Bransjemessig 
er det ledere i bygg- og anleggssektoren 
som mener de har drømmejobben. På 
motsatt side er yngre ansatte mest mis-
fornøyde; blant ansatte under 35 år har 
kun 20 prosent drømmejobben. Like 
mange ønsker seg en lederstilling, og 
like mange er lei jobben sin. 

Maktglade kvinner
Ser vi på hva som er viktig for ledere og 
ansatte mener begge grupper at det må 
være en fornuftig balanse mellom jobb 
og privatliv. Videre teller høy lønn mest, 
mens det å ha mye ansvar og makt ikke 
er fullt så viktig. Mens mannlige ledere er 
opptatt av at bedriften de jobber i er 
anerkjent, er kvinnelige ledere til gjengjeld 
mer opptatt av makt og tittel. Dette gjelder 
også kvinnelige ansatte.
 

For dårlig lønn 
Til tross for finanskrisetider og rela-
tivt høy arbeidsledighet til Norge å 
være, hevder rundt halvparten av ledere 
og ansatte i norsk næringsliv at det ikke 
er samsvar mellom arbeidsinnsats og 
lønn/betingelser. I begge leire er det 
flere innen offentlig enn privat sektor 
som mener dette. Bransjemessig er det 
ledere innen helse- og omsorgssektoren 
som er minst fornøyde. Yngre ledere og 
kvinner er også mindre fornøyde enn 
andre grupper.
 Til tross for at ikke alle mener de har 
den lønnen de fortjener, er 47 prosent av 
lederne og 36 prosent av de ansatte villige

til å gå ned i lønn for å bytte til en mer 
interessant jobb. Men de fleste er ikke 
villige til å si fra seg mer enn inntil 10 
prosent lavere lønn. Jo yngre man er, 
dess mer villig er man til å gå ned i lønn 
for en mer interessant jobb. Blant de an-
satte svarer 44 prosent av de under 35 år 
at de er villige til å gå ned i lønn, mot 
kun 20 prosent av de over 55 år. 

Ikke mindre kravstore av krisen
Det kan virke som om de yrkesaktive 
her til lands ikke lar seg kue av finans-
krisetider og jobbusikkerhet. 6 av 10 
arbeidstakere kan ikke si seg enige i at 
finanskrisen har gjort dem mindre 
kravstore, og det er ubetydelige for-
skjeller hva angår alder og kjønn. 

Status å trives på jobb
Undersøkelsen viser også at det er viktig 
å kommunisere overfor andre at man 
trives på jobb. 1 av 4 ledere hevder det 
er flaut å si at man ikke trives på jobb. I 
Trøndelag er andelen høyest i landet 
med 37 prosent. Det er like mange som 
i bygg- og anleggsbransjen. Det er også 
flere ledere enn ansatte som innrømmer 
at de innimellom finner jobben mer 
givende enn å være sammen med familie, 
til tross for at dette ikke er politisk 
korrekt. 27 prosent mannlige mot 16 
prosent kvinnelige ledere hevder dette.   

Flere ledere enn ansatte har drømmejobben 
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Fornuftig balanse mellom  
jobb og privatliv 

Høy lønn

Anerkjent bedrift

Mye ansvar og makt

Anerkjent tittel

50 100

39%

55%

91%

97%
95%

87%

60%

43%
56%

35%

Dette er viktig for ledere og ansatte:

Ansatte

Ledere



6 • PROFFICE – Den nordiske bemanningsspesialisten

Kvinnelige ledere jobber minst
En av de mest vesentlige forskjellene i 
undersøkelsen når det gjelder mannlige 
og kvinnelige ledere, er lengden på ar-
beidsdagen. Sett under ett jobber et 
flertall av norske ledere inntil 50 timer 
per uke. Kun 6 prosent jobber mer 
enn 60 timer. Men bryter vi resultatene 
ned på kjønn ser vi at dobbelt så 
mange menn som kvinner jobber over 
60 timer i uken, mens flere kvinner enn 
menn har arbeidsuker på 37,5 timer eller 
mindre.  
 Til tross for at mange ledere har 
drømmejobben og kun 4 prosent ønsker 
seg en ikke-lederstilling med mindre 
ansvar,  har Proffice også kartlagt hva 
som ikke er fullt så bra med å være leder. 
Det verste, ifølge nesten halvparten av 
de spurte, er at det forventes at man er 
tilgjengelig hele tiden. Men å bli utelatt 
fra ”small talken” blant de ansatte er 
derimot ikke fullt så viktig. 
 

0

Tidspresset. For lite tid til 
familie og fritidsaktiviteter

At det forventes at jeg 
er tilgjengelig hele tiden

Å gjennomføre kostnadskutt 
og oppsigelser

Press fra eiere/styret/
øvrig ledelse

Ikke å bli inkludert i 
”small talken” blant de ansatte

Annet (notér)

50

27%

32%

24%

11%

7%

30 402010

45%

Hva liker du minst ved å være leder?

Bedriftsledere og arbeidstakere i stor undersøkelse – del 2:

På spørsmålet ”hvem representerer din 
drømmesjef?”, svarer 43 prosent av de 
ansatte Jonas Gahr Støre. Bjørn Kjos får 
29 prosent av stemmene. Bryter vi resulta-
tene ned på sektor og kjønn er Støre vinner 
i offentlig sektor og hos kvinner, mens Kjos 
vinner i privat sektor og hos menn. 

I undersøkelsen ble det understreket at 
det var snakk om ledertype og ikke 
person. Også lederne i undersøkelsen 
fikk det samme spørsmålet, bare formu-
lert litt annerledes: ”Hva slags ledertype 
er ditt livsstilsforbilde?” Også her svarer 
28 prosent Jonas Gahr Støre, mens 26 
prosent heier på Kjos.
 Bryter vi også her ned på sektor får 
vi akkurat det samme resultatet som i 
arbeidstakerundersøkelsen.  
 Andre navn som kom innenfor 
topp 5-plasseringen var Olav Thon, 
Petter Stordalen og Kjell Inge Røkke. 6 
prosent av de ansatte svarer at mor eller 
far representerer drømmesjefen, mens 
8 prosent i lederunderøkelsen har sin 
mor eller far som livsstilsforbilde. 

Kjos er menns drømmesjef, Støre kvinners 

Jonas Gahr Støre    Kilde: regjeringen

Hvem representerer din drømmesjefstype?

Dette er de ansattes 
drømmesjefstype:

Jonas Gahr Støre 43 %  
Bjørn Kjos 29 % 
Olav Thon 20 %  
Petter Stordalen 19 %  
Kjell Inge Røkke 17 %  
Siri Kalvig   8 %  
Celina Midelfart   7 %  
Siv Jensen   6 %  
Min far/mor   6 %  
Helge Lund   6 %  
Ingelin Killengreen   5 %  
Trond Giske   4 %  
Anne Aasheim   1 %  
Andre (notér)   5 %  
Vet ikke 24 %
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Bransjetall fra Bemanning i NHO Service 
viser at norske bedrifter leide inn arbeids-
kraft for 8,7 millioner timer i 3. kvartal 
2009. Det er en nedgang på 1,2 prosent 
eller 102 000 timer fra forrige kvartal. 

Til tross for nedgang er den likevel 
lavere enn fryktet. Ser vi på utviklingen 
i bransjen tidligere i år, var det en økning 
på 7,1 prosent i antall innlede timer, fra 
1. kvartal til 2. kvartal 2009. 16 av 19 
fylker hadde en økning i denne perioden. 
Nå ser det altså ut til at den positive 
trenden justerer seg litt. 

 Sammenligner vi tallene fra 3. 
kvartal i år med tilsvarende kvartal i fjor, 
ser vi en tilbakegang på 24,8 prosent. 
Nedgangen i antall faste ansettelser i 
samme periode er på 59,1 prosent. Det 
var på slutten av 3. kvartal 2008 at finans-
krisen startet. 
 Ser vi igjen på 3. kvartal 2009 er det 
handel som bransjemessig har hatt den 
sterkeste kvartalsvise veksten. Opp-
gangen er på 35,9 prosent fra 2. kvartal. 
Også lager og logistikk viser en økning 
på 30,2 prosent, og ender dermed på 
totalt 1,3 millioner innleide timer. 

Lager og logistikk går dermed forbi 
kontor og administrasjon som den bran-
sjen med flest timer.  
 I 3. kvartal ble det rekruttert 989 
personer til faste stillinger. Selv om 
dette tallet er lavt, er det likevel en  
oppgang fra forrige kvartal. Til sammen-
ligning ble det rekruttert over 3000 
personer til faste stillinger per kvartal i 
månedene før finanskrisen slo til. (4. 
kvartal 2007 til og med 2. kvartal 2008).

Bransjen stabiliserer seg

– I vinter var mange økonomer, meg in-
kludert, redd for at vi ville få eksplode-
rende arbeidsledighet. I høst har vi alle 
pustet lettet ut, inntil vi fikk nye sjokk-
tall fra Statistisk sentralbyrå, sier Jan L.  
Andreassen, sjeføkonom i Terra Gruppen.

– Det viser seg nemlig at arbeidsmarke-
det ikke var så hardt rammet av selve 
finanskrisen som vi trodde, men at sen-
virkningene av en global konjunktur-
nedgang er ganske så alvorlige. I august 
falt sysselsettingen markert og antall 
ledige stillinger er raskt på vei ned. 
 Mange har tatt til orde for lav 
lønnsvekst og en svakere kronekurs 
som løsning på våre kostnadsulemper. 
Haken er imidlertid at lønnsveksten er 
minimal hos våre handelspartnere. 
Skal det monne må derfor LO si seg 
villig til å kutte lønna fra et år til et annet. 
Det sitter langt inne. Valutakursen rår 
vi ikke over og vil neppe svekke seg så 
lenge våre pengemarkedsrenter er det 
tredobbelte av hva de har i Euro-landene. 

Må regne med forverring 
Med mindre vi er villig til å kutte rentene 
er det vanskelig å tenke seg noe annet 
scenario enn at Norge vil fortsette å ha en 

sterk krone. Arbeidsledigheten vil stige 
hver eneste måned i mange år fremover. 
 Utsiktene for de arbeidsledige blir 
da dårlige. Ser vi på tidligere statistikker 
fra NAV over antall personer som er 
ledige (inklusive de på tiltak), samt 
beholdningen av antall ledige stillinger, 
er det forholdstallet disse imellom 
som er interessant for de som står i ledig-
hetskøen. Den gang markedet var godt 
fantes det færre enn to søkere per  
ledige stilling. Nå nærmer forholdstallet 
seg fire. I løpet av vinteren må vi regne 
med ytterligere forverring.

For tidlig å avblåse jobbkrisen

Jan Andreassen

Sysselsettingen fortsetter å falle:

Trender i bemanningsbransjen:

 
Ved utgangen av oktober 2009 var 
det registrert 70 798 helt ledige, en 
økning på 66 prosent sammenlignet 
med oktober i fjor. Høyest er 
ledigheten i aldersgruppen 
20-24 år. Her er ledigheten
 på 4,6 prosent. I gjennom- 
snitt utgjør ledigheten 2,6 
prosent av arbeidsstyrken.  

Kilde: NAV

I følge arbeidskraftundersøkelsen 
(AKU) ble sysselsettingen redusert 
med 38 0000 personer fra 3. 
kvartal 2008 til 3. kvartal 2009. 
Dette er den største reduksjonen 
siden 1. kvartal 1990. Menn og unge 
har merket mest til forverringen  
i arbeidsmarkedet.  

Kilde: SSB
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Som Nordens bemanningsspesialister siden 1960 arbeider 
Proffice fremgangsrikt med Personalutleie, Rekruttering & 
Omstilling. For å løse våre kunders behov på beste måte, 
har vi spesialisert oss innen utvalgte yrkes- og virksomhets-
områder. Proffice driver utviklingen mot et mer fleksibelt og 
moderne arbeidsmarked.

■  Proffice Personalutleie: 
Når du ønsker å sikre din kompetanse mot sykdom, fri, 
permisjoner, tidsmangel, arbeidstopper eller urolige tider.

■  Proffice Rekruttering: 
Når du i ro og mak vil drive din virksomhet videre med 
viten om at du raskt og med solide garantier rekrutterer 
de medarbeiderne du vil ha.

■  Proffice Omstilling:  
Når du i tider med forandring og nedbemanning  
behøver spesialister innen karriererådgivning, omstilling  
og outplacement.

• Proffices visjon er å være det mest fremgangsrike 
 bemanningsselskapet i Norden.

• Proffice sine kunder finnes blant private og offentlige  
 bedrifter og organisasjoner. 

• Proffice har over 12 000 medarbeidere ved nærmere  
  100 kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. 

• Profficeaksjen er notert på NASDAQ OMX 
 Nordiska Börs i Stockholm.

• Proffice har sitt utspring i Snabbstenografen som  
 star tet i 1960. 

• Proffice spesialiserer seg innen Økonomi, Kontor &  
 kundeservice, Industri & logistikk, Life Science,  
 Engineering, Aviation og IT.
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Per Bergerud, adm. direktør
Tel. +47 400 21 450
per.bergerud@proffice.no

Ingvild Mørkved, markedsansvarlig
Tel. +47 400 21 412
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