
NU HAR HÖSTEN ÄNTLIGEN ANLÄNT TILL SVERIGE!  
 

Sommaren har varit underbar och vi hoppas att ni har haft tid för att  
reflektera och spendera tid med familj och vänner. 

Vi välkomnar hösten med öppna armar och medan löven börjar falla, och ni  
kanske plockar fram allt som behövs inför kommande höstmys, vill vi berätta  
om en hel del spännande uppdateringar hos oss på People Experience! 
 

NY CEO
Trumvirvel och fyrverkerier! Vi vill härmed  
presentera vår nya CEO - Mathias Åkerblom!   
Efter fem fantastiskt roliga år med en brant tillväxtkurva, tydlig 
nisch på marknaden samt löpande tillökning av attraktiva kunder, 
überproffsiga konsulter och stans grymmaste team har det nu 
blivit dags för nästa fas i vår spännande resa. Vi kunde på riktigt 
inte vara mer taggade på att Mathias ska börja hos oss. Med hans 
tidigare starka erfarenhet av branschen kombinerat med hans 
tydliga engagemang och resultatfokus ser vi att Mathias kommer 
att vara en otroligt duktig CEO till People Experience! Hurra! 
 



NYTT KONTOR
Under sommaren har vi letat med ljus och 
lykta efter det perfekta kontoret, och som ett 
brev på posten hittade vi ett kontor där vi vet 
att vi trivs som bäst - nämligen Convendum!  
 

Vi kommer numera att befinna oss på Vasagatan 16 
där vi hoppas på, och ser fram emot, många roliga  
kommande möten med er. Snart drar vi exempel-
vis igång med konsultträffar, och vi tror att det kan 
vara en mycket god idé att vi tar vår första konsult-
träff där! 

TIDSRAPPORTERING  
I P:E ACCOUNTING

 

Här har ni webbadressen:  
https://www.peaccounting.se/

NY KARRIÄRSIDA

Vi är så taggade över detta och ser verkligen fram  
emot att ni, som vi, får chansen att orientera er i den nya 
karriärsidan. Vi vill uppmana er, om ni inte redan har gjort 
det, att ladda upp en ny profil för att säkerställa att vi har 
uppdaterad information om er och det ni söker efter ert 
nuvarande uppdrag hos oss idag!

 

Med respekt för er digitala integritet kommer er profil 
INTE automatiskt att följa med i bytet utan behöver din 
aktivitet i form av ny uppladdning för att du ska kunna  
ta del av spännande roller i framtiden. Din framtida  
drömroll kan vara 2 minuter och ett par klick bort så  
missa inte att ladda upp dig på nytt (i en eller flera av 
nedanstående pooler):

Som vi berättade i vårt föregående nyhets-
brev, har vi nu bytt till P:E Accounting som 
nu är vår nya redovisnings- och lönebyrå! 

Under sommaren har det pågått ett omfattande arbete där vi har uppdaterat vår  
karriärsida och tagit in en ny samarbetspartner - nämligen Teamtailor.

TIPS PÅ EN STJÄRNA 
ELLER KUND?
VI ÄR ALLTID NYFIKNA PÅ ATT TRÄFFA 
KONSULTER INOM HR SOM ÄR SUGNA PÅ 
ATT PRATA NYA UPPDRAG. Vet du någon 
som vi bara måste träffa? Eller har 
du kanske annars tips på en ny 
kund/nytt uppdrag till oss?

Tipsa oss gärna genom att  
skicka ett mail till någon  
av oss!

Payroll Consultants - spontanansökan framtida konsultuppdrag

People Consultants - Spontanansökan för framtida konsultuppdrag

Spontanansökan för kommande rekryteringar inom HR/People Management

Spontanansökan för kommande rekryteringar inom Payroll

P:E Accounting är specialister på just konsultbolag 
och vi har redan sett att tidrapporteringen har blivit 
enklare. Du som underkonsult kan numera tidrap-
portera de timmar du har jobbat för att systemet 
därefter ska kunna självgenerera en faktura och en 
utbetalning till dig. Vidare kan du som anställd nu-
mera gå in i systemet och se din lönespecifikation i 
förväg för att i ett tidigt skede meddela oss om allt 
ser bra ut innan lönen betalas ut. Utöver detta kan 
ni både tidrapportera i deras app, som vi rekom-
menderar att ni laddar ner, eller via webben.  
Riktigt tjusigt tycker vi! 

https://www.peaccounting.se/
https://www.peaccounting.se/
https://www.peaccounting.se/
http://www.peopleexperience.se/kontakt-2
https://jobs.peopleexperience.se/jobs/2016953-payroll-consultants-spontanansokan-framtida-konsultuppdrag
https://jobs.peopleexperience.se/jobs/2016843-people-consultants-spontanansokan-framtida-konsultuppdrag
https://jobs.peopleexperience.se/jobs/2017798-spontanansokan-for-kommande-rekryteringar-inom-hr-people-management
https://jobs.peopleexperience.se/jobs/2017798-spontanansokan-for-kommande-rekryteringar-inom-hr-people-management
https://jobs.peopleexperience.se/jobs/2017829-spontanansokan-for-kommande-rekryteringar-inom-payroll


KONTINUERLIG UTVECKLING 
INTERNT HOS PX

Hannah fortsätter nu på deltid hos ny kund  
och Olivia går in i en ny roll internt hos PX som  
Rekryteringskonsult med ansvar för vår rekry-
teringar inom People & Payroll. Vi är mycket 
stolta över båda och ser fram emot att se båda 
utvecklas i sina nya roller :)   
 
Som ni kanske redan vet, har vår eminenta  
Linn Stålhand,tidigare konsultchef hos oss, 
gått vidare mot nya äventyr hos en av våra fina 
kunder och vi önskar henne all lycka i det nya!  
I och med detta har vi en ny öppning hos oss, 
vilket innebär att vi söker en ny konsultchef!  
Vi hoppas på att snart kunna presentera er nya 
konsultchef, men tills dess kommer Anna Strid 
och Åse Swedin att tillsammans hålla fanan 
som konsultchefer tills de ger den till vårt nästa 
stjärnskott.

Under sommaren har Hannah Stern,  
kandidatansvarig, och Olivia Andersson,  
ansvarig för konsultillsättning, varit ute  
på konsultuppdrag på deltid som  
Talent Business Partners. 

PX GROWTH PROGRAM
PT FÖR KARRIAR OCH UTVECKING – FULL FART!
Vi är nu i full gång med vårt nya affärsområde ”PX Growth Program” 
(PT för karriär & utveckling) vilket känns SÅ spännande! Läs gärna mer här 
om vårt senaste skräddarsydda initiativ för föräldralediga jurister tillsammans 
med Setterwalls Advokatbyrå. Tankar eller idéer – hör gärna av er!

PEOPLEEXPERIENCE.SE

VI ÖNSKAR DIG EN UNDERBAR HÖST!  
DITT PX TEAM VÄNLIGEN,
VÄNNERNA PÅ PX

VI HAR ÄRAN ATT FÅ PRESENTERA 
FLERA NYA KONSULTER UNDER 
SOMMAREN/HÖSTEN. VILKEN LYCKA!

JONAS JENSEN - UNILABS 

MIMMI MALMACI - UNIVERSUM

JENNY WEDBERG - DANIEL WELLINGTON

LISA WIKLUND - ORIGO GROUP

CAMILLA SAMUELSSON - DELPHI

SIMONE LINDQVIST - READLY

 

https://peopleexperience.se/people-pioneers-category/setterwalls/
https://peopleexperience.se/
https://peopleexperience.se/
https://www.linkedin.com/company/people-experience/

