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Pressmeddelande  

Candidator öppnar kontor i Borås 

Candidator fortsätter växa och utvecklar verksamheten med ytterligare ett kontor. De första dagarna i 
april slår Candidator upp dörrarna till ett nytt kontor i Borås som blir det nionde i Norden.  

År 1997 startade Candidator sin verksamhet i Alingsås där huvudkontoret funnits sedan dess. Candidator 
har i många år jobbat med företag i Borås och får hela tiden in fler och större förfrågningar från det 
hållet. Borås är en marknad där Candidator vill etablera sig och tar nu steget för att komma närmare 
Boråskunderna. 

”Diskussionen om att utveckla i Borås har pågått länge och vi har under många år samarbetat med bra 
bolag i Borås. Vi ser det som ett naturligt steg att öppna ett kontor även här för att komma närmare våra 
kunder och erbjuda ännu bättre och snabbare service. Borås är en bra marknad vi verkligen vill vara på, 
och det finns många välskötta bolag vi ser som potentiella kunder här. Det känns väldigt roligt att kunna 
göra denna satsningen i Borås!” säger Joachim Winberg som är en av grundarna av Candidator.  

Candidator kommer att sitta tillsammans med RO-Gruppen och Kabona i deras moderna och 
energieffektiva kontorshus på Wieslanders väg i Borås. En av gruppcheferna på Candidator är ansvarig 
för uppstarten i Borås och har börjat bygga ett team. Flera befintliga medarbetare kommer nu utgå från 
Borås, samtidigt som rekryteringen av nya medarbetare är i full gång.   

”Vi rekryterar i hög takt och har vuxit med ett par hundra medarbetare de senaste åren, och flera av 
dem kommer från Borås. Nu kan vi vara en modernare arbetsplats genom att bemöta de som bor i Borås 
så att de slipper pendla till Alingsås.” säger Joachim Winberg. 

Kontaktperson 
Joachim Winberg, försäljning Candidator, +46 322 67 10 02, joachim.winberg@candidator.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidator AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Vara, Skövde, Borås, Bergen, Oslo och Alingsås, där bolaget idag förfogar 
över sammanlagt fyra toppmoderna datahallar som dygnet runt, året om, levererar stabil och effektiv IT-drift till bolagets cirka 400 
avtalskunder. Candidator har sedan starten 1997 visat en stark tillväxt och har idag över 300 anställda. Bolagets strategi är att bygga 
långsiktiga kundrelationer genom att kombinera hög servicenivå med effektiva IT-lösningar som ger kunden tydliga affärsmässiga 
fördelar. 
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