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Hays växer i Malmö 

Stor kompetensbrist inom IT och ingenjörer bakom Skånesatsning  
 

Specialistrekryteringsföretaget Hays har i år vuxit med sju medarbetare i Skåne och öppnat ett 

nytt kontor i Malmö. Malmökontoret fokuserar på uthyrning av ingenjörs- och IT-kompetens 

och tillväxten grundar sig bland annat i stora uppdrag för Sony och E.ON. Hays planerar 

fortsatt tillväxt i Malmöregionen och ser etableringen som ett första naturligt steg mot visionen 

att finnas i Sveriges fem största städer 2022. 

 

Hays femårsvision är att vara topp tre bland specialistuthyrningsföretagen i Sverige och finnas i de 

fem största städerna. Etableringen i Malmö är ett första naturligt steg mot denna vision.  

 

– Det finns ett stort behov av våra tjänster här och just nu förmedlar vi runt 200 permanenta och 

temporära jobb. Skåne är en av de mest innovationsdrivande regionerna i hela världen och 

näringslivet skriker efter specialiserade ingenjörer. Det är avgörande för Skånes näringslivs fortsatta 

position att det går att hitta rätt kompetens, säger Simon Almqvist som är rekryteringsexpert inom IT 

på Hays Skånekontor.  

   

Efterfrågan på specialister växer i hela landet och de senaste tre åren Hays Sveriges omsättning vuxit 

från 40 miljoner till 225 miljoner kronor. 

  

 – Om fem år siktar vi på att omsätta närmare en miljard kronor, och på att en betydande del av 

omsättningen ska komma från södra Sverige, säger Hays Sverigechef Johan Alsén.  

 

För mer information, kontakta:  

 

Hays Specialist Recruitment AB 

Johan Alsén, Sverigechef 

E-post: johan.alsen@hays.com)  

Tel: 08 588 043 01, Mobil: 070 450 60 03 

 

Simon Almqvist, rekryteringsexpert inom IT på Skånekontoret 

E-post: simon.almqvist@hays.com Mobil: 0702 54 16 82 
 

 

Hays är en ledande global professionell rekryteringskoncern. Koncernen är expert på att rekrytera kvalificerade, 

professionella och kompetenta människor i hela världen, marknadsledande i Storbritannien och Asien och en av 

marknadsledarna i Kontinentaleuropa och Latinamerika. Koncernen är verksam i den privata och den offentliga 

sektorn, med fasta anställningar, kontraktsroller och tillfälliga uppdrag. Per den 30 juni 2015 fanns 9 023 anställda 

i koncernen på 240 kontor i 33 länder och med 20 specialiteter. Under budgetåret 2015 omsatte koncernen  

£ 764,2 miljoner, samt rekryterade cirka 63 000 kandidater till fasta tjänster och cirka 200 000 till tillfälliga 

uppdrag. Hays är verksamt i Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Danmark, Frankrike, Förenade 

Arabemiraten, Hong Kong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, 

Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, 

Tjeckien, Tyskland, USA, Ungern och Österrike. Se vidare på www.hays.se  
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