Rätt attityd är Military Works affärsidé
På bara fem år har kompetensföretaget Military Work vuxit till en av branschens största
aktörer. Idag har företaget över 300 anställda i sitt nätverk och omsatte förra året 130
miljoner kronor. Bakom framgångarna ligger en medveten strategi där ledordet är attityd.
Som enda aktör inom rekryteringsbranschen har Military Work
specialiserat sig på att hjälpa civila
företag att bemanna och rekrytera
talanger med bakgrund inom
Försvarsmakten. Och på en
arbetsmarknad där många nu slåss
om ett fåtal kandidater är deras
kompetenser eftertraktade.
– Personer med militär bakgrund har
ett brett spektrum av kompetenser
som många arbetsgivare söker. De
är lagspelare, självgående, pålitliga,
Mikael Karlsson, vd och grundare av Military Work
lösningsorienterade, stresståliga,
engagerade och anpassningsbara. Det är förmågor som är högt eftertraktade av hela
arbetsmarknaden, säger Mikael Karlsson, vd på Military Work.
Military Works tydliga affärsinriktning har utvecklats i ett nära samarbete med ZeroLime som
hjälpt företaget att bygga upp sina rekryterings- och bemanningssystem. Och trots att det
finns flera paketlösningar på marknaden har man valt att hålla systemen separerade, något
som Mikael Karlsson ser positivt på.
– Vi ser stora fördelar med att utveckla systemen separat och sedan integrera dem med
varandra. Det gör dels att vi kan utveckla dem mer specialiserat, men även att vi kan byta ut
dem vid behov utan att behöva byta ut hela systemet. Och då många av våra internationella
kunder efterfrågar enskilda tjänster är det extra viktigt att vi kan vara flexibla, säger han.
Företagets nisch är att översätta militär kompetens till civila meritvärden. För att lyckas med
detta har Military Work byggt ett skräddarsytt system där kandidaternas individuella
kompetenser på ett träffsäkert sätt kan kopplas ihop med kundernas kravspecifikationer.
– Hela processen har varit oväntat smidig, måste jag säga. ZeroLimes branschkunskap och
även deras lyhördhet för våra önskemål har gjort att vi kunnat utveckla ett skräddarsytt
rekryterings- och bemanningssystem som följer våra interna processer och kundernas
behov. Det har även gått snabbt att få de nya systemen på plats och att integrera dem med
våra befintliga IT-lösningar, säger Mikael Karlsson.

Sedan starten 2013 har Military Work vuxit till över 300 medarbetare och förra året omsatte
bolaget 130 miljoner kronor. Mikael Karlsson lyfter bland annat fram statistiken som en
viktig anledning till att man kunnat expandera så snabbt.
– Under vår snabba expansionsfas har det varit mycket värdefullt att hela tiden kunna följa
statistiken. Den har hjälpt oss att effektivisera våra rekryteringsprocesser och utveckla
verksamheten i stort. ZeroLimes system sparar information som hjälper oss att lära känna
våra kunder och kandidater, säger han.
Under åren har Military Work hunnit med att anställa över 2500 personer med militär
bakgrund. De arbetar idag som allt från fibertekniker och webbutvecklare till projektledare
och vd.
– Oavsett vilken bransch du vill göra karriär inom så kommer du långt med rätt inställning.
Och för oss som konsulter gäller det att ha effektiva processer på plats för att kandidaterna
ska hitta rätt. ZeroLime har marknadens bästa gränssnitt, både grafiskt och funktionellt,
vilket förbättrar upplevelsen för användarna, säger Mikael Karlsson och fortsätter:
– Återanvändningen av kandidater är en annan viktig del. Tack vare att ansökningarna sparas
i systemet kan de automatiskt användas igen mot andra platsannonser som dyker upp
senare. Det innebär att vi kan bibehålla en hög tillsättningsgrad vilket minskar våra
transaktionskostnader avsevärt, säger han.
Military Work har idag kontor på flera platser runt om i Sverige och på senare tid har man
även etablerat sig i grannländerna Finland och Danmark. Men trots den branta
utvecklingskurvan söker företaget hela tiden nya milstolpar.
– Vi sonderar marknaden och är alltid öppna för nya marknader att etablera oss på. Vi letar
också efter nya möjligheter att effektivisera vår interna arbetsmodell. Eftersom vi jobbar
internationellt så tittar vi bland annat på hur vi kan utvecklavåra system språkmässigt för att
fungera på flera marknader. Vi tittar även på hur vi kan automatisera vårt projektflöde så att
enskilda rekryterare på ett tydligare sätt kan följa exempelvis mötesbokningsprocesser,
säger Mikael Karlsson.
– Genom mer delad info och ännu tydligare integration mellan systemen kan vi fortsätta
effektivisera vårt arbete. Där tror vi att ZeroLime blir en fortsatt viktig samarbetspartner,
fortsätter han.
Rätt attityd är och kommer alltid vara en attraktiv egenskap på arbetsmarknaden, och för
många av Military Works kandidater är det en kompetens som sitter djupt i benmärgen. Det
ger goda framtidsutsikter för företaget!

