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Pressrelease NetJobs Group AB 

NetJobs Group AB förvärvar inkråmet i konkurrenterna Skoljobb Sverige AB och Medrek Rekrytering AB 

NetJobs Group har fått möjligheten att förvärva inkråmet i Skoljobb Sverige AB samt i Medrek Rekrytering 

AB. Bolagen är verksamma på den skandinaviska marknaden för onlinerekrytering och driver i dagsläget 

jobbsajter inom skola respektive vård.  

Bolagen har funnits i cirka 10 år och på sina egenutvecklade plattformar har man under dessa år byggt upp 

en av Skandinaviens största databaser med ca 140 000 kandidater inom deras respektive nischer samt en 

stark organisk trafik med ca 80 000 unika besökare per månad.   

– Vi ser väldigt goda möjligheter att utveckla Skoljobb och Medrek vidare och tillföra kompetens inom 

säljstrategi och rekrytering för att succesivt öka intäkterna och skapa hög lönsamhet. Skoljobb och Medrek 

kommer att bedrivas som separata affärsområden och vi bedömer att dessa kommer att bidra till 

vinsttillväxt per aktie samt göra NetJobs marknadsledande inom segmenten Skola och vård i Sverige och 

Norden under 2016, säger Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB.  

Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i NetJobs Group AB röstar igenom förslaget. Kallelse till 

extra bolagsstämma kommer att skickas ut inom kort.    

För mer information kontakta Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB, 08 – 6787420.  

 

Om NetJobs Group AB 
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade 
jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential 
genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen.  
NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified 
Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.  
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