Human&heart rekryterar Cecilia Werme till nyckelroll inom koncernen
Human&hearts vision är att förändra svenskt och internationellt arbetsliv. Vi vill helt
enkelt göra arbetslivet mer etiskt och medmänskligt. Human&heart verkar inom tre
affärsområden. Vår ambition är att vara Sveriges ledande utredningsföretag och ett
självklart val för de organisationer som värnar etik och omtanke när de väljer externa
aktörer för sina utbildningar och kompetensförsörjning.
Cecilia Werme och Human&heart är överens om att börja arbeta tillsammans. Cecilia är
utbildad beteendevetare som tidigare har arbetat som chef och ledare i den privata
sektorn. Hon har arbetat med omställning, rehabilitering och rekrytering och har
gedigen erfarenhet av förändringsledning. Cecilia kommer arbeta med marknad och
med försäljning av Human&hearts tjänster. Initialt kommer stort fokus ligga på att
utveckla det nya företaget Heart for Hire som arbetar med kompetensförsörjning. Men
Cecilia kommer också få en nyckelroll i våra viktiga key accountuppdrag och med
nykundsbearbetning över hela landet.
Cecilia säger så här om att välja Human&heart som arbetsgivare;
- Att få bistå H&H i deras ambitioner att på riktigt påverka och ändra Svenskt
arbetsliv, känns för mig oerhört inspirerande. Att i vardagen få möta företagare,
medarbetare, chefer, beslutsfattare, individer och medmänniskor som strävar efter
att göra sitt bästa i en föränderlig värld, att stärka deras organisationer via
Human&Hearts arbetssätt, kunskap och engagemang känns personligt givande och
ett grundläggande mål för mig i mitt yrkesliv. Att få kompletteras av mina kollegors
kunskap inför ett besök hos ett företag känns som att ha en ”V8 under huven”.
Andreas Pernhall, VD för Human&heart kommenterar rekryteringen;
- Cecilia är ett av regionens starkaste namn när det kommer till kundrelationer och
försäljning. Att hon väljer Human&heart som arbetsgivare är ett bevis på att vår
strävan att vara en attraktiv arbetsgivare för människor som vill bidra till ett
medmänskligare samhälle också är på riktigt. Cecilia har hjärtat på rätt ställe, är

trovärdig, engagerad och mycket kompetent inom sitt område. Vi hälsar henne
varmt välkommen till Human&heart och Heart for hire.

Helena Lundqvist, Affärsområdeschef och Partner i Heart for Hire kommenterar också
rekryteringen av Cecilia Werme;
”Cecilia Werme, vad annat kan man säga än att vi har lyckats knyta till oss en
varm, genuin och fantastisk person. Att rekrytera handlar inte bara om att
tillsätta rätt person på rätt plats, det handlar om att bygga relationer, se
kunden, människan och få känsla för företaget. Human&heart med tillhörande
bolag är en extremt värderingstyrd organisation och Cecilia är precis den
personen som kommer bidra till att bibehålla vår starka tro på att följa hjärtat
och att behandla alla människor väl. I skuggan av våra starka värderingar har
vi också ett outtröttligt driv och vilja att hela tiden göra lite bättre, precis så är
också Cecilia! Cecilia kommer vara en stor resurs hos oss både i det strategiska
och operativa arbetet att driva företaget åt rätt hål. Jag vill från hela mitt hjärta
hälsa dig välkommen till vårt starka och hjärtliga team, hos oss kommer du bli
väl omhändertagen och du kommer bidra med glädje, driv och massa energi!
Vårt samarbete med Cecilia påverkar inte pågående rekryteringsprocess, så
alla ni härliga människors som sökt tjänsten som ”Dalarnas skönaste
rekryterare” har fortfarande chansen att dra vinstlotten!”
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