Säkrare och tryggare rekryteringar genom nytt samarbete mellan
Happyr och Scandinavian Recruitment Intelligence

Jobbmatchningstjänsten Happyr tecknar samarbetsavtal med svenska Scandinavian Recruitment
Intelligence (SR Intelligence) och integrerar företagets GDPR-säkrade bakgrundskontroller i
plattformen.
Behovet av att göra bakgrundskontroller och så kallad cyber vetting för att säkra upp en
organisations skyddsvärden har ökat kraftigt under de senaste åren. Faktorer som ökad organiserad
brottslighet, insider-brott och det faktum att människor spenderar mer och mer tid i olika sociala
medier spelar in.
Som en direkt följd av ett ökat behov integrerar därför Happyr SR Intelligence:s bakgrundskontroller i
sin plattform för att hjälpa arbetsgivare att skapa ännu mer trygghet i sina rekryteringsprocesser.
-

På Happyr är vi duktiga på träffsäker, vetenskaplig och fördomsfri matchning mellan person,
position och organisation. Men vi vet så klart att även andra faktorer spelar in för att en
arbetsgivare ska känna sig trygg med sitt val av slutkandidat i en rekryteringsprocess. Att
kunna göra bakgrundskontroller och cyber vetting av kandidater på ett tryggt och GDPRsäkert sätt för alla parter är oerhört viktigt idag, och där är Scandinavian Recruitment
Intelligence väldigt långt framme på marknaden. Vi ser fram emot att inom kort ge våra
kunder tillgång till SR Intelligence:s långa expertis på området, säger Peter Helin,
Marknadschef på Happyr.

Scandinavian Recruitment Intelligence har med hjälp av sin tidigare erfarenhet från Polisen,
Försvarsmakten, executive search och onlinerekrytering skapat en digital tjänst och process för att
genomföra objektiva bakgrundskontroller.
-

SR Intelligence bakgrundskontroller bygger på en avancerad metod för
informationsinhämtning och analys vilket bibehåller objektiviteten och tar bort risken för att
fördomar ska påverka innehållet i rapporten. Med detta i åtanke så känns det fantastiskt kul
att kunna berätta att Happyrs kunder, som rekryterar fördomsfritt, snart även kan beställa
bakgrundskontroller direkt i systemet, säger Pierre Gudmundson, Grundare av SR
Intelligence.

Bakgrundskontroller finns nu tillgängliga för Happyrs kunder och integreras i Happyr under maj
månad.

För frågor och information:
Peter Helin, Happyr
076-319 54 09, peter@happyr.com
Pierre Gudmundson, SR Intelligence
070-912 00 50, pierre.gudmundson@srintelligence.com

Om SR Intelligence
SR Intelligence AB är ett konsultbolag specialiserade på risk och säkerhetsrådgivning. Med
erfarenheter från Polismyndigheten, Försvarsmakten och rekryteringsbranschen arbetar de med
bakgrundskontroller, säkerhetsprövningsintervjuer, digital referenstagning och riskbedömning.
Bolaget har sitt säte i Stockholm, men samarbetspartners i EMEA och Nordamerika.
Om Happyr
Happyr grundades i Sverige 2012 av samhällsentreprenörer med en gemensam målsättning: Att
hjälpa alla människor att trivas bättre på jobbet och samtidigt revolutionera arbetsmarknaden med
digitala verktyg som tvingar bort fördomar.
Happyr är en molnbaserad jobbmatchningstjänst som på ett fördomsfritt, vetenskapligt och effektivt
sätt genomför kvalificerad matchning av människors värdegrund, personlighet, kompetens,
motivation och andra viktiga faktorer med arbetsgivares värdegrund och behov. Idag används Happyr
av tusentals arbetsplatser i Sverige, Danmark och Ryssland. www.happyr.com

