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MoxieTechs största satsning i samarbete med Arbetsförmedlingen 

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

Arbetsförmedlingens enhet för digital matchning, JobTech Development, gällande samarbete för att 

synkronisera teknik och nå ännu fler kandidater. Över 17 000 kandidater har redan registrerat sig för 

att bli headhuntad av arbetsgivare som letar personal på wappare.se. Samarbetet innebär en tät 

dialog och teknisk utveckling tillsammans i det första samarbetet kring Arbetsförmedlingens 

kompetens-API. Arbetsförmedlingens tillhandahåller öppna API´er via plattformen jobtechdev.se och 

syftar till att alla ska få samma möjlighet att använda tekniken. 

- Tillsammans med Work and Passion kommer vi på JobTech Dev göra det bästa utav tekniken i ett 

samarbete som gynnar alla potentiella kandidater. Vårt syfte att tillgodose teknik för att strukturera 

data kan Work and Passion på ett innovativt sätt implementera och göra tillgänglig för en bredare 

massa som är öppna för nya jobberbjudanden, säger Jonas Södergren, ansvarig JobTech 

Dev/Arbetsförmedlingen Enheten digital matchning. 

Work and Passions databas växer med över 500 digitala CV´n varje vecka. Wappare.se är den första 

tjänsten där kandidaten kan bli headhuntad av företag som letar kompetens med ett knapptryck. Nya 

förutsättningar på arbetsmarknaden och digitaliseringsvågen har lett till utvecklingen av Wappare.se 

som snabbt, enkelt och säkert kopplar ihop rätt kandidat med arbetsgivarens behov. 

- Vi ser stora möjligheter med att använda oss av den teknik som Arbetsförmedlingens enhet JobTech 

Development utvecklar. När vi synkat våra kompetenser och implementerat deras system kommer vi 

automatiskt kunna digitalisera traditionella CV´n så kandidaten på en minut får en fullständig och 

utförlig digital profil vilket gör det enklare kan söka jobb samtidigt som alla wappare blir tillgänglig för 

fler arbetsgivare på wappare.se, 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 

Jonas Södergren 

Tel: 0761485555 

jonas.sodergren@arbetsformedlingen.se 

Ronny Siggelin, Koncernchef MoxieTech  

Tel: 0734368101 

ronny.siggelin@moxietech.se 

 

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 850301550 ca@mangold.se 

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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