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Proffice ordnar ett nytt jobb var fjärde minut 

Snabbare tillväxt än marknaden och högre lönsamhet. Det är Proffice mål fram till 2013 då 
omsättningen ska ha ökat från 4 till 7 miljarder.  

  
-       Det gör vi genom organisk tillväxt, förvärv och ytterligare specialisering. Vi vill också 
bredda oss och bli ännu mer attraktiva för små och medelstora företag. Jag är stolt över att 
kunna säga att Proffice ordnar ett nytt jobb till en arbetssökande var fjärde minut, säger 
Proffice koncernchef Lars Kry. 
 
Syftet med Proffice strategiska agenda, som lanseras idag, är att tala ännu tydligare med en röst på 
den nordiska marknaden och vara en sammanhållen koncern. Samtidigt gör Proffice en 
genomgripande omorganisation, där beslutsvägarna kortas och de olika dotterbolagens 
specialistkompetens lyfts fram. Inom specialistvarumärket Dfind skapas två specialistområden, Dfind 
IT inriktat på kvalificerade IT-specialister och Dfind Finance som fokuserar på kvalificerade ekonomer. 
Dfind Finance-konceptet ger expansionsmöjligheter och skalfördelar och i nästa steg etableras bolaget 
i Norge. Inom Dfind Finance skapar Proffice även affärsområdet Dfind Executive som ska inrikta sig 
på chefsrekrytering och interim management. 
 
Samordningen på nordisk nivå avser även ett IT- och affärssystem för hela Norden, en gemensam 
HR-organisation och en gemensam nordisk kommunikationsavdelning. För att ytterligare understryka 
enhetligheten har Proffice tagit fram en ny varumärkesstrategi med ett ny grafisk identitet och lanserar 
inom kort en digital satsning för att bli mer attraktiva för arbetssökande.  
 
Lars Kry medger att Proffice ambition för de kommande åren är hög. Den nordiska 
bemanningsbranschen förväntas växa, och målet är att Proffice ska växa 5 procentenheter snabbare 
än marknaden med bibehållen lönsamhet. Målet är att nå en omsättning på 7 miljarder 2013. 
 
-       Vi vill skapa möjligheter för människor och företag att utvecklas och växa. Proffice ska uppfattas 
som Nordens mest framgångsrika bemanningsbolag, säger Lars Kry. 
  

Proffice långsiktiga mål 
 
Marknadsmål: Vi ska växa snabbare än bemanningsmarknaden i de prioriterade segment vi är 
representerade i, genom en balanserad kombination av organisk tillväxt och förvärv. 
  
Kundmål: Kunderna ska uppfatta oss som marknadens bästa bemanningsföretag inom de segment vi 
har valt att verka i. 
  
Personalmål: Vi ska attrahera den bästa personalen i bemanningsbranschen, som ständigt utvecklas 
via intressanta arbetsuppgifter hos attraktiva kunder och genom ett tydligt och värderingsstyrt 
ledarskap. 
  
Finansiella mål: Vi ska över tiden säkerställa en finansiell stabilitet som möjliggör egenfinansierad 
expansion och en attraktiv investering för våra ägare. 

 
 
För mer information kontakta  

Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com  
 
Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom 
personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. 
www.proffice.com. 
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