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WORK AND PASSION INLEDER SAMARBETE MED METROJOBB 

 

 
 

Work and Passion har idag signerat samarbetsavtal med 

Metrojobb 

HR-tech satsningen Work and Passion AB kan idag meddela att man tecknat avtal med Metrojobb, en 

del av Metro Media House AB, gällande samarbete för att erbjuda kandidater ett mervärde i 

rekryteringsprocessen. Metrojobb har länge varit en ledande aktör inom platsannonser i Sverige och 

via sin styrka som internationellt mediehus når man målgruppen via traditionella medier, online och i 

mobiltelefonen. Work and Passion etablerades som bolag i april 2018 och är MoxieTech´s största 

satsning någonsin som byggts upp för att täcka behovet av effektivare rekryteringar. 

- Samarbetet med Work and Passion är en perfekt matchning då vi kan kombinera den innovativa 

digitala lösningen för kandidaterna tillsammans med vår erfarenhet och vårt utbud av platsannonser, 

säger Thérèse Trolle Steien, affärsområdesansvarig på Metrojobb. 

Över 7000 kandidater har redan registrerat sig som wappare och i september smyglanserades 

plattformen wappare.se online. Nästa steg i samarbetet med Metrojobb är att anpassa den tekniska 

lösningen och vidare planera lanseringen så att kandidaterna får ta del av erbjudandet så fort som 

möjligt. 

- Tillsammans med Metrojobb kommer vi kunna nå ut ytterligare med vårt gemensamma fokus på att 

ge kandidaterna bästa möjliga förutsättningar på arbetsmarknaden. Med vår digitala lösning kan alla 

som är öppnar för nya jobberbjudanden registrera sin profil för att attrahera rätt arbetsgivare, säger 

Martina Zetterkvist, VD på Work and Passion AB.   
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För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta: 

Martina Zetterkvist, VD Work and Passion AB 

Tel: 0706743813 

martina.zetterkvist@workandpassion.se 

Thérèse Trolle Steien, Affärsområdeschef Metrojobb 

Tel: 0709499200 

therese.trolle@metrojobb.se 

Ronny Siggelin, Koncernchef MoxieTech  

Tel: 0734368101 

ronny.siggelin@moxietech.se 

 

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl:15:20.  

 

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 5030 1550  

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom 

kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad 

förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju 

bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI 

(tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech 

Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år 

tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har 

vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever. 

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden. 

• Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala 

tjänster för HR branschen. 

• Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom 

rekrytering och bemanning. 

• Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, 

redovisning och lön. 

• SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa är ett 

kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning, rekrytering och erbjuder ett 

komplett entrepenadsåtagande inom vårdgivaransvar och elevhälsa. 

 

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom 

kompetensförsörjning. 
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