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Rekryteringstjänst anställning av ekonomichef
i Sotenäs kommun
KA 2021/368

Uppdrag - omfattning
Sotenäs kommun har för avsikt att direktupphandla uppdraget att rekrytera ny ekonomichef. Uppdraget
omfattar samtliga moment i rekryteringsprocessen såsom:

Bistå kommunen med framtagande av annons utifrån kravspecifikation
Ge förslag på och utföra annonsering
Ha möjlighet till uppsökande rekrytering/headhunting
Urvalsprocess; tester, intervjuer, referenstagning
Presentera 3-5 lämpliga kandidater till överenskommet datum
Uppföljning av uppdraget

Förfrågningsunderlaget - upphandlingsdokument
Framtaget och fastlagt den 21 april 2021

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling utan annons

Annonsering
Upphandlingen publicerade och skickades till fyra (4) rekryteringsbolag den  2021-04-21

Sista dag för att ställa frågor
2021-04-27

Besvarande av frågor
Inga frågor kom in

Sista dag för att lämna offert
2021-05-05 23:59

Öppnande av offerter
2021-05-06 av Maria Vikingsson och Marina Bragd Karlsson, se särskilt anbudsöppningsprotokoll

Offerter som kom in
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Det kom in offerter från

5567563506, Maquire Sverige AB
5565505574, Source Executive Recruitment Sweden AB
5567131130, Tarasso

Utvärdering
Offerterna kommer värderas utifrån offererat innehåll i erbjuden tjänst, offererad konsults erfarenhet av
lyckade rekryteringar samt pris.

Innehåll i erbjuden tjänst

Respektive rekryteringsfirma redovisar i sina offerter en översiktsbild av processen från uppstart av
rekryteringsprocessen med kommunen till uppföljning av genomförd anställning. Det som skiljer dem åt
är beskrivningen av framtagande av kravprofil, vilka kompetenser som tas in i olika delar av
rekryteringsprocessen. 

Maquire

Normalt 8 - 10 veckor rekryteringsprocess från att kravprofilen är framtagen till
anställningskontrakt. Tydligt beskrivet vad som ingår i respektive delmoment. Har extern part som
genomför bakgrundskontroll/personanalys av slutkandidat som tillval.
Annonsering på deras webbplats och sociala media, tillval riktade kampanjer
Uppföljning ca 5 månader efter
Står inte när de kan starta med uppdraget

Source

Normalt 1 - 10 veckor rekryteringsprocess från uppstart till beslut om anställning. Tydligt beskrivet
vad som ingår i respektive delmoment. Tre konsulter som går in och gör olika delar i processen
varav en konsult som håller ihop hela processen. Bakgrundskontroll ingår.
Annonsering deras webbplats och sociala media, tillval riktade kampanjer 
Uppföljning 6 månader efter
Kan börja med uppdraget direkt

Tarasso

Normalt 1-9 veckor rekryteringsprocess från uppstart till avtalsskrivning. Kort beskrivning om vad
som ingår i de olika delmomenten. Bakgrundskontroll som tillval.
Annonsering deras webbplats och sociala media samt tilläggspaket Dagens samhälle
Uppföljning 6 månader efter
Kan börja med uppdraget direkt

Offererad konsults erfarenhet av lyckade rekryteringar

Maqurie

Flertal referenser för Maqurie, två rekryteringskonsulter nämns en CV genomförda uppdrag ekonomichef
till privata bolag/VD mfl
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Source

Flertal referenser för Soruce, ett CV rekryteringskonsult med flertal referenser under 2021/2020 som
avser Ekonomidirektörer/Ekonomichefer/Kommundirektörer/Förvaltningschef mfl

Tarasso

Fyra referenser rekrytering Terasso, två CV på rekryteringskonsulter där den ena har angivit
ekonomichefer/kommunchefer den andra Samhällsbyggnad/Kommundirektör mfl

Pris

Maquire

145 000 kr + tillägg

Soruce

119 000 kr + tydlig med prissättning av olika typer av tillvalstjänster

Tarasso

95 000 kr + Dagens samhälle prissatt, bakgrundskontroll inte prissatt

Förslag till beslut
Sammantaget av utvärderingen ger att offert från 5565505574, Source Executive Recruitment Sweden
AB
är de som ger kommunen den mest ekonomiskt fördelaktiga offerten, enligt förfrågningsunderlagets
förutsättningar.

Enligt uppdrag från verksamheten

 

Marina Bragd Karlsson

Upphandlare
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