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Fler arbetstillfällen
och nya möjligheter.
Det Malmöbaserade företaget Palm & Partners inleder ett samarbete
med den Värnamobaserade Crenovagruppen. Från och med den 1/11
i år tar de över Crenovagruppens bemanningsverksamhet.
Syftet med samarbetsavtalet är att tillsammans skapa bättre
förutsättningar för fler arbetstillfällen, öka tillgängligheten
gentemot deras kunder, stärka befintliga marknadsandelar
och att gemensamt bli en attraktivare arbetsgivare. Samtidigt som de kan ta nytta av deras olika geografiska lägen
och styrkor.

Under de senaste åren har Palm & Partners växt med flera
nya strategiskt placerade kontor längs öst- och västkusten.
Vilket gör att Palm & Partners nu har verksamhet i Malmö,
Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Värnamo, Karlskrona
och Stockholm. Crenovagruppen har i sin tur verksamhet i
Värnamo, Jönköping och Stockholm.

”Samarbetet med Palm & Partners stärker våra befintliga
varumärken. Tillsammans blir vi en rikstäckande aktör som
kan erbjuda våra kunder, såväl nya som gamla, en helhet.
Det skapar nya, positiva förutsättningar för både våra
kunder och vår personal”, säger Kadim Akca, CEO, Keep
Holding AB.

”Samarbetet med Crenova leder till att vi kan fortsätta
utveckla den bemannings- och rekryteringsverksamhet vi
haft sedan tidigare i Småland och Kronobergs län. Våra
medarbetare får nu större möjligheter att röra sig såväl
geografiskt som tjänstemässigt”, säger Johnny Gunnarsson,
VD, Palm & Partners Bemanning AB.
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Sedan 1978 har de jobbat med kvalificerade HR-frågor.
Främst med fokus på långsiktiga engagemang i anställda
och kunder. Idag är de ett av Sveriges mest erfarna HRbolag, med moderna metoder och starka nätverk. Palm
& Partners är ett auktoriserat bemanningsföretag, deras
verksamhet är ISO Certifierad i miljö, arbetsmiljö och inom
kvalitet. De erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering,
omställning samt team- & ledarutveckling.

Crenovagruppen är en samling företag inom Keep Holding koncernen. En koncern som etablerades 1970. Företagens kompetens sträcker sig över flera olika områden.
De har ett stort tjänsteutbud inom lokalvård, avfallshantering, fastighetsskötsel och mark- och trädgårdsskötsel. Alla
företagen är både miljödiplomerade och Svanenmärkta.
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