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Svenska Key Solutions är Europas 5:e bästa arbetsplats 2013
Great Place to Work Institute har utsett svenska Key Solutions till Europas femte bästa arbetsplats
2013. Priset delades ut vid en gala på Irland under torsdagkvällen. Key Solutions är en säljbyrå med
100 anställda på fyra orter runt om i Sverige.

Säljbyrån Key Solutions utsågs redan i mars i år av Great Place to Work Institute till Sveriges tredje
bästa arbetsplats i kategorin medelstora organisationer. Företaget fick sedan även delta i tävlingen
om Europas allra bästa arbetsplatser i kategorin små och medelstora företag, vilket alltså resulterade
i en femteplacering.
- Den här utmärkelsen är ett kvitto på att vi lyckats skapa en arbetsplats där de anställda verkligen är
motiverade och trivs. För oss är det väldigt glädjande och vi siktar på att nå en ännu bättre placering
nästa år, säger Tomas Lydahl, VD för Key Solutions.

Key Solutions är ett företag som startade i Västerås 2008 och som på bara några år vuxit till att ha
mer än 100 anställda på fyra kontor runt om i landet. Företaget har tidigare vunnit en rad priser som
bästa säljbyrå. Nu har Key Solutions alltså även vunnit priser som bästa arbetsplats.
-Vi har en vision om att vi ska fortsätta utveckla hur vi arbetar med vår personal. Vi är inte nöjda bara
för att vi är en av de bästa i Europa, säger Tomas Lydahl.

Great Place to Work Institute har listat de bästa arbetsplatserna i Europa sedan 2003. Globalt har
institutet undersökt och publicerat de bästa arbetsplatserna i över 20 år. I årets undersökning om
Europas bästa arbetsplatser ingick mer än 1 500 organisationer från 18 länder, med sammanlagt 1,2
miljoner anställda. Utmärkelsen delas ut till organisationer i tre kategorier: små och medelstora,
stora samt multinationella organisationer. Key Solutions placerade sig på tredje plats bland Sveriges
bästa arbetsplatser i kategorin medelstora organisationer och på plats 5 av Europas bästa
arbetsplatser i kategorin små och medelstora organisationer.
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Om Key Solutions
Key Solutions är en säljbyrå med fokus på event- och direktförsäljning och erbjuder kvalificerade och
kompletta sälj- och marknadsföringslösningar. Företaget har flera år vunnit priser som Sveriges bästa
säljbyrå och även som en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser. Bland samarbetspartners finns
marknadsledande företag inom event, media, IT och telekom. Key Solutions har 100 anställda på fyra
kontor runt om i landet: Västerås, Malmö, Göteborg och Örebro. Företaget startades 2008.
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