Stockholm 2011-11-09
Navigio har nytt nordiskt ramavtal med Fujitsu
Navigio Rekrytering & Ledarskap har ingått ett nordiskt ramavtal med Fujitsu för rekryteringstjänster inom
chefs- och specialistsegmentet. Ramavtalet omfattar Fujitsu i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och
Danmark.
- Det känns otroligt spännande och vi ser verkligen fram emot att fördjupa vårt samarbete med Fujitsu. Det nya
nordiska ramavtalet med Fujitsu visar en vilja från oss båda att skapa en nära relation och ett långsiktigt
samarbete i HR-frågor, säger Johan Strömberg, partner och affärsområdesansvarig för IT & Telecom på
Navigio.
Om Fujitsu
Fujitsu är ett av världens största IT-företag med 170 000 medarbetare i 70 länder och huvudkontor i Tokyo,
Japan. Fujitsu rapporterade en konsoliderad intäkt på 50 miljarder US$ under räkenskapsåret som avslutades den
31 mars 2010. Fujitsu har 80 datacenter i 16 länder samt sju globala leveranscentrum och fyra globala service
desks som hanterar 29 olika språk. Besök www.fujitsu.com för mer information om Fujitsu-gruppen.
I Sverige är Fujitsu en komplett leverantör inom informations- och kommunikationsteknologi för företag och
organisationer. Fujitsu har en konsultverksamhet i sju regioner runt om i landet, med specialistkompetens inom
bland annat utveckling, integration, projektledning, arkitektur, infrastruktur och test. Fujitsu har ett brett
sortiment av produkter, exempelvis PC, servrar och lagringslösningar samt produkter för detaljhandeln.
Dessutom är Fujitsu en ledande outsourcingpartner som fått förtroendet från flera globala svenska företag att
ansvara för hela eller delar av deras IT-miljö.
Om Navigio Rekrytering & Ledarskap
Navigio Rekrytering & Ledarskap är ett av Nordens ledande konsultföretag inom HR och erbjuder tjänster inom
rekrytering, urval, organisations- och ledarutveckling. Navigio är etablerade på den nordiska marknaden, men
arbetar även internationellt. Vi har utifrån våra nordiska kontor genomfört uppdrag i över 30 länder under de
senaste åren. Bland våra uppdragsgivare återfinns såväl stora internationella koncerner som mindre
tillväxtföretag. Vi bygger långa och nära kundrelationer och strävar aktivt mot att vara en strategisk partner för
våra kunder när det gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla framgångsrika medarbetare.
Navigio har funnits på marknaden i 20 år och är idag ett tillväxtföretag som vuxit med 2000 % de senaste 7 åren.
Vi har tillsammans med våra anställda och partners skapat en organisation som lever som den lär och där alla,
oavsett roll, kan bli partner. Navigio har utsetts till Sveriges sjätte bästa arbetsplats 2010. Vi arbetar löpande med
att befästa och förbättra vår position som en av Sveriges bästa arbetsplatser och involverar alla medarbetare i
detta arbete.
Navigio är auktoriserade av HRK, Sveriges branschförening för HR-konsulter. Det innebär att våra metoder och
verktyg granskats av extern part och att vi har fått en kvalitetsstämpel på vårt arbetssätt. Auktoriseringen betyder
att vi har valida och reliabla metoder, ett etiskt förhållningssätt samt en vetenskaplig grund i vårt arbetssätt.
- Vår vision är “A world where organisations enable people to unleash their full potential to maximize
performance “.
- Vår mission är “To make our clients successful by recruiting, developing and retaining the right people”.
- Vår målsättning är att vara “The best HR consultancy developing people and organizations”.
- Våra värderingar är ”Respekt för individen, Professionalism i allt, Kunden i fokus och Affärsmässighet”
och genomsyrar hela vår verksamhet.
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