
Stockholm Exergi teamar upp med Workforce Logiq för strategisk
kompetensförsörjning
Workforce Logiq - världsledande på workforce management skapar ökad insikt, transparens och kontroll över
Stockholm Exergis konsultinköp

Workforce Logiq, tjänste- och managementbolaget inom resurshantering fungerar nu som konsultförmedlare för Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme.
Det innebär att Stockholm Exergi använder Workforce Logiqs processer och metoder för bättre insikt, transparens och kontroll i hanteringen av externa
resurser. De konsulttjänster som Stockholm Exergi främst köper är tekniska-, management och it-konsulter.

Stockholm Exergi köpte tidigare in konsulter via ramavtal direkt med konsultleverantörerna och via konsultmäklare. De hanterade hundratals olika
konsultkontakter och hade en begränsad insikt i konsultinköpen. Samarbetet med WorkforceLogiq som konsultförmedlare centraliserar processen för att
säkerställa att Stockholm Exergi får ut mest av investeringarna i nya kompetenser och möjliggör ett snabbare och mer strategiskt beslutsfattande.

”Teknik-, management och it-konsulter är strategiskt mycket viktiga för organisationen eftersom arbetet i teamen utgör grunden för verksamheten som
levererar energi i olika former till de många kunderna. Då är det oerhört viktigt att vi förser teamen med rätt kompetenser, säger Per-Anders Meyer,
inköpschef vid Stockholm Exergi. "Workforce Logiq ger oss en bättre inblick i vilka kandidater som finns tillgängliga, en struktur för snabbare
inköpsprocesser och en bättre kostnadskontroll genom hela processen.”

Stockholm Exergi använder Workforce Logiqs egenutvecklade systemstöd för konsultinköp Vendor Management Solution (VMS) för att konkurrensutsätta
och hantera hundratals leverantörer och konsulter. Beställare inom Stockholm Exergi som söker personal lägger in avropsförfågningar direkt i systemet och
få hjälp under hela inköpsprocessen. Systemstödet ger hela tiden Stockholm Exergi en överblick av var i processen man befinner sig och när den beräknas
vara klar.

”Rätt kompetenser är förmodligen våra kunders viktigaste tillgångar. Utan duktiga ledare i organisationen blir det oerhört svårt att driva och marknadsföra ett
företag effektivt”, säger Helen Seigfried, Europachef för Workforce Logiq. “Genom att inta ett holistiskt perspektiv på kompetensförsörjningen och utnyttja
artificiell intelligens samt avancerade analyser får kunder som Stockholm Exergi ett effektivt stöd i arbetet med att hitta rätt kompetenser vid rätt tidpunkt
och till rätt pris.”

Tidigare kända under namnet ZeroChaos, har Workforce Logiq tidigare presenterat samarbeten med ett antal andra viktiga företag i Norden, bland andra
även Stockholms Lokaltrafik (SL).

För mer information om Workforce Logiq, gå till www.workforcelogiq.com.
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Om Workforce Logiq

Workforce Logiq — det ledande globala företaget inom Workforce Management  — ger organisationer möjlighet att attrahera  de talanger de behöver för
fortsatt framgång. Workforce Logiq erbjuder kunder i 50 länder specialisthjälp, prisbelönt teknik med lösningar som Managed Service Provider (MSP),
Konsultinköpssystem Vendor Management System (VMS) och Recruitment Process Outsourcing (RPO). Företaget hjälper sina kunder att hantera och nå
bättre resultat och finansiell kontroll gällande sin talangförsörjning. Mer än 1000 av företagets specialister hanterar idag 15 000 leverantörsrelationer och $3
miljarder i omsättning globalt. Workforce Logiqs huvudkontor återfinns i Orlando, Florida medan det europeiska huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget
bytte formellt namn till Workforce Logiq i januari 2019. För mer information se www.workforcelogiq.com, följ på Twitter @WorkforceLogiq, eller anslut
till Workforce Logiq on LinkedIn. 

Om Stockholm Exergi

Stockholm Exergi ägs till lika delar av Fortum Sverige AB och Stockholms Stadshus AB och levererar främst fjärrvärme till stockholmarna. Med hjälp av vårt
gemensamma kretslopp värmer vi över 800 000 stockholmare, svalkar sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter runtom i staden och producerar
elektricitet som gör det möjligt för Stockholm att växa och utvecklas. Från Högdalen i söder till Sigtuna i norr jobbar över 700 kollegor tillsammans med alla
stockholmare för att leverera hållbar energi, dygnet runt, året runt. Med gemensam kraft driver vi Stockholm framåt.


