
Människan i centrum
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Utveckla dig/ditt företag, 
spara pengar och få 
kostnadskontroll?

Vill du

Utveckla din personal, 
jobba med de bästa 
medarbetarna?
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Framtidens verktyg för HR chefen

Emperator presenterar 
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Vad kostar det dig?
Årsavgift är 39 500:-
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Värdera kompetenser på webben
Utför kompetenskontroll på dina medarbetare med vårt nya webbaserade verktyg KOMPETENSIA. Detta 
underlättar när du börjar jobba med en ny grupp medarbetare och ger möjlighet att stödja/utbilda varje 

medarbetare på individnivå och i grupp på effektivaste sätt, spara varje utbildningskrona.
Våra medlemmar får fri tillgång till vårt kompetensvärderingsverktyg.

Verktyg 1
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Kompetensia



Appen: "Personal på direkten" 
Du rekryterar eller bemannar -Rätt, -Lätt, -Prisvärt.

DU FÅR NYA MEDARBETARE PRESENTERADE I RANGORDNING ETT KNAPPTRYCK BORT.
Enklare, billigare och effektivare kan inte er rekrytering eller bemanning bli.

Pris från 900:- per rekrytering.

NYHET!
Verktyg 2
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 Rekrytera "på direkten" -Rätt, -Lätt, Prisvärt

• Kandidaten blir KOMPETENSVÄRDERAD i ett 
personligt möte med en Coach. 

• Presentation av kandidaterna sker i lista rollvis 

• Kandidat med bäst värderingsresultat visas först

• Du kan se om klienten vill bli anställd, arbeta som 
konsult, bemannas eller interimanställas

•Du ser vilka arbetsuppgifter klienten kan och hur 
bra de är utförda, du ser vilka egenskaper klienten 
har. Du ser motivationen. Du ser om klienten vill 
och kan

• Du ser klientens roll, titel, specialitet, ålder, år av 
yrkeserfarenhet, CV, Foto, värdering och grund till 
värdering, referenser, personligt brev samt när 
klienten är tillgänglig.

•Du rekryterar, eller bemannar direkt med ett enkelt 
knapptryck.

Verktyg 2
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Sveriges effektivaste omställning

Verktyg 3

Hur lång tid tar det att få nytt 
jobb?
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Varför glad?
Släpp in de medarbetare som skall sluta i Emperators personalpooler

De blir då exponerade för alla andra medlemmar och kompetensvärderade 
samtidigt som de landar mjukt i omställningprogrammet till nytt jobb.

Pris från 14 900:- för enklare roller. 

Verktyg 3
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Nytt jobb inom 6 veckor



Vad har Gnosjö med detta att göra?
Med våra verktyg anpassar du bolagets storlek till marknadsefterfrågan snabbt. 

Ja du kan till och med låna ut personal Precis som i Gnosjö. Du sparar pengar 
med oss. Du/ditt företag når "En nivå till", MAXIMALA SYNERGIER ger bättre tillväxt. 

Verktyg 4
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Synergi



"En nivå till" via webben
Programmet syftar till att ta dig och ditt företag "En nivå till", 

Där ingår seminarier, utbildning, litteratur och coachgrupper. 
Allt presenteras i ett e-mail till dig.

Verktyg 5
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Utvecklas



Fullt personalansvar

Du har dina medarbetare till låns och 
låter dem utvecklas individuellt och 
i sin roll. 

Verktyg 6
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Moroten

Har ni omotiverade medarbetare 
någonstans i er organisation?

Verktyg 7
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Inte länge till?




Ugglan

Lär ni de som behöver?

Verktyg 8
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Det de behöver




Lyftet

Behöver du också hjälp?


Verktyg 9
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Att skapa ETT lag




Funka

Checklistor vid alla förändringar


Verktyg 10
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Mayday

Krishantering i verkligheten


Verktyg 11
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ISOman

Certifiering i ditt företag


Verktyg 12
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Auto-Pr

Intern-, Externkommunikation och PR


Verktyg 13
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Nyckeln till din framgång




Fundamentet

Bygg dina skyskrapa på ett starkt fundament


Verktyg 14

!20

Delar alla bolagets värdegrunder?




 Konkurrensfördel vid nyrekrytering
Genom FULLT PERSONALANSVAR (FER) värderar du kompetenser, utbildar och 

poolplacerar dina medarbetare när de vill sluta. Ha din personal "till låns" utveckla dina 
medarbetarna enskilt och optimalt. Ingen utvecklar och tar mer ansvar för sin personal än du. 

DEN BÄSTA PERSONALEN VILL JOBBA I ERT FÖRETAG.

Verktyg 15
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Medlem



Vad ingår?

•En gratis omställning till nytt jobb.

•Fri tillgång till appen "Personal på direkten",  - 
rekrytering och bemanning med ett 
knapptryck.

•Fri tillgång till vår modell för 
kompetensvärdering av er personal.

•Lägsta pris på:

• Motivationsinventering av er personal.

•Gruppdynaminsk analys.

• Dessutom:

•Rabatter på våra övriga tjänster i "En nivå till".

•Tre kvalitets seminarier per år. Du möter andra 
HR chefer och äter lite frukost och lyssnar på 
det senaste nyheterna inom området.
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Vad kräver Emperator?

Två uppföljningsmöten per år, ge kontinuerlig information till 
berörda medarbetare- samt kvalitetssäkring av våra leveranser
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Vi har mer
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Expertrekrytering
Vårt sätt att värdera kompetenser, genom vetenskap och beprövad erfarenhet, ger 

dig rekrytering till absolut lägsta kostnad med full garanti. Förmånligt paket pris:
 Tre rekryteringar från 39 000:-, eller två månadslöner per enskild rekrytering.

Verktyg tillägg 1
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Tre betala för två



Organisationsutveckling 
Ledarskapsutbildning 

Sveriges 40 vassaste coacher. 
Vi coachar, stöttar och utbildar såväl enskilt som i grupp. 

Verktyg tillägg 2
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Vässa pennan



Proffs coacher till alla

•Guld- Våra effektivaste coacher 
når du via guld prisnivå. 1900:- per 
timma minus 10 procent som 
medlem.

•Silver- Erfarna coacher når du på 
silver prisnivå. 1300:- per timma 
minus 10 procent som medlem.

•Brons- Våra trainee coacher når du 
på brons prisnivå. 600 :- per timma 
minus 10 procent som medlem.

•Alla våra coacher är certifierade 
och diplomerande. 

Verktyg tillägg 3
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Vi startar en resa tillsammans
Vid Målet: Ta ett helhetsgrepp på företagets personalpolitik och ta 

kostnadskontroll till er ekonomichefs glädje. Dessutom knyter ni till er de bästa 
medarbetarna till ert företag genom att nå "FULLT PERSONALANSVAR"(FER).

Målet
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Emperator 
Din samarbetspartner 

www.emperator.se
Under  ISO9001 certifiering och tillämpar ICFs etiska regler.
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Några av våra referenser: 

• "Bättre tjänster 
kan jag inte få" 
Thomas Larsson 
VD Mirim 
gruppen

• "Jag är helnöjd" 
Peter Ram IBM 
Irland

• Fler referenser 
lämnar vi gärna 
på begäran
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Bli medlem redan idag
Starta med kompetensvärdering och programmet "en nivå till". 
Resan mot Gnosjö startar idag.

           Seminariet "en nivå till" ingår vid nyteckning idag!31



VD Hans Engberg
Din kontaktpartner hos Emperator

hans.engberg@emperator.se
tel 0735-152378

Vi ses snart
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