
News55 och Veteranpoolen i samarbete om jobb för pensionärer
News55 och Veteranpoolen har denna vecka lanserat en jobbsökarsajt för pensionärer. På News55.se kommer läsare nu att
hitta lediga jobb hos Veteranpoolen. Allt från kortare bemanningsuppdrag till längre deltidsarbeten för pensionärer erbjuds.

News55 har sedan starten 2015 arbetat aktivt mot åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och Veteranpoolen är en av Sveriges största
aktörer inom bemanning för jobb till pensionärer. Tillsammans startar de nu ett digitalt samarbete i syfte att förmedla fler jobb till Sveriges
seniorer.

– News55 har byggt sitt varumärke på kvalitativ journalistik och starka profiler, och jag hoppas att en jobbsektion blir ett välkommet tillskott som
kan skapa ytterligare läsvärde på nyhetssajten. Gemensamt för alla våra kunder är att de söker en trygg, erfaren och senior resurs.
Efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden, och vi söker fler pensionärer som vill fortsätta arbeta på sina egna villkor. Och News55 är en bra
plattform för att hitta senior arbetskraft, säger Gustav Jakobsson, marknadsansvarig på Veteranpoolen AB. 

Redan från start är intresset stort och jobbsidan är en välbesökt sida på News55.se.

– Jag vet att det är många pensionärer som känner att de fortfarande har mycket kvar att ge. Jag är glad att vi på detta sätt kan ge fler
chansen att fortsätta vara så aktiva som de själva önskar, säger Artur Ringart, News55:s medgrundare.
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Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera
nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för
seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55
sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic
MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.


