
Söker du efter billig arbetskraft?

-Eller rätt arbetskraft till rätt pris? 

Vi värnar om våra
hantverkare och
ger dem mycket 

goda villkor.
Det ger mer nöjda
hantverkare och

en lägre personal-
omsättning.

-Bra försäkringar
-Kollektivavtal
-Personalstöd
-Goda lönevillkor

Därför kan vi 
erbjuda dig 

särskilt kompetent
och motiverad

personal.

Du som beställare
får bättre kvalitet
och mer tid över

till annat.

Dessutom kostar
vårt kvalitetslöfte
ingenting extra.

Vi väljer istället
att lägga våra re-
surser på det som

är viktigt.

Ring till Caisa

eller Oscar på
08-122 09 580 så 
berättar vi mera.

Rätt arbetskraft till rätt pris..
entreprenad

Addman löser dina personalbehov inom bygg & entreprenad.



Vi har inte den största personal-databasen

- men den mest handplockade.  

Rätt arbetskraft till rätt pris..
entreprenad

Någon databas med tusentals kvalificerade hantverkare inom bygg har vi
inte. Däremot har vi lagt ner mycket arbete på att handplocka personer som
passar in i vår verksamhet. Personer som kan svara upp mot vårt kundlöfte
om god kvalitet.

För att leva upp till det löftet så har vi valt att sätta våra duktiga hantverkare
först. Kollektivavtal, försäkringar, vettiga lönevillkor och inte minst en person-
lig relation är vår strategi för att attrahera rätt arbetskraft. 

Vi tror nämligen på den enkla sanningen att nöjd, kvalificerad och motiverad
personal presterar bättre.

Vårt mål är att du som kund och beställare ska ha ett så enkelt samarbete
som möjligt tillsammans med oss och vår personal. 

Addman löser dina personalbehov inom bygg & entreprenad.

AddMan levererar den kvalité på personal jag behöver. Caisa lägger ned
engagemang på att hitta personal som passar mina krav och önskemål

Markus Reimar, Platschef JM Entreprenad AB

”

”



Låt oss snabbt förklara varför du 

ska prova på ett samarbete med oss 

Rätt arbetskraft till rätt pris..

Ett problem som vi uppmärksammat inom din bransch är att det kan gå för
snabbt och viktiga detaljer kan falla mellan stolarna. Det kan innebära att var-
ken dina eller den inhyrde hantverkarens förväntningar uppfylls. 

Men vi på Addman är ändå ingen dyr lyxlösning. Snarare tror och jobbar vi för
att god kvalitet och service inte ska behöva kosta något extra. Genom att satsa
på långsiktiga samarbeten i alla led så sparar både du och vi värdefull tid.
Samdigt blir slutresultatet bättre för både våra konsulter och dig som kund.

Problemlösning är vår vardag och att vi är en mindre aktör är samtidigt en av
våra styrkor. Vi står för personlig service och har en starkare relation till varje
uppdrag och dess unika behov.

Välkommen att testa ett samarbete med oss även du.

entreprenad

Addman löser dina personalbehov inom bygg & entreprenad.
Addman har avtal med Byggnads



Rätt arbetskraft till rätt pris..

Hej, jag heter Caisa och jobbar
uteslutande med byggpersonal
här på Addman.

Att jobba nära både våra konsul-
ter och kunder är en stark värde-

ring hos mig. Personalfrågor inom bygg har
jag jobbat med länge. Under åren har jag sam-
lat på mig mycket erfarenhet om vad som fun-
kar och inte funkar i byggsvängen. Något som
jag gärna använder i vardagen. Hör gärna av
dig så berättar jag mera om hur vi kan bidra.

caisa@addman.se

072-929 68 21

entreprenad

Hej, jag heter Oscar och jobbar
som konsultchef här på 
Addman.

Har själv jobbat på bygge och 
gillar dessutom att idrotta. Jag är

en entrepenörstyp som älskar att jobba med
människor och få saker gjorda. Viktigt för mig
är att vara effektiv i allt jag gör för att få våra
kunder och anställda konsulter så nöjda som
möjligt. Hör gärna av dig så berättar jag mera
om hur vi kan bidra.

oscar@addman.se

0733-499 201

Välkommen att ringa eller e-posta någon

av dina kontaktpersoner

Caisa Linde Oscar Rouhi

P. S. Vill du ha referenser från någon branschkollega
som anlitar oss, så ordnar vi det på begäran.

Addman Bemanning AB

Gamla Brogatan 29

111 20 Stockholm

08-122 09 580

info@addman.se

www.addman.se


