
Bli en del av Assessios customer success-team!  
 
Nu söker vi nästa medlem till vårt framgångsrika customer success-team som 
tillsammans med oss vill jobba för en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad! I 
tjänsten som konsult jobbar du med själva kärnan av Assessios tjänsteerbjudande. I 
rollen arbetar du med grundläggande leverans för att skapa en bred förståelse för 
Assessios produkter och gradvis kommer du att introduceras till mer utmanande 
uppdrag.  
 
Arbetsmarknaden befinner sig just nu i en stor förändring och vår uppgift är att hjälpa 
våra kunder att hantera dem på bästa sätt och utvecklas i linje med sin strategi. Här får 
du möjlighet att jobba nära våra kunder och hjälpa dem att få ut det mesta av våra tester 
och verktyg med målet att skapa värde i deras organisation.     
 
Tjänsten är ett föräldravikariat som löper över 12 månader med goda chanser till 
förlängning. Sökande som kan börja snarast prioriteras.  
 
Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten 

• Genomföra uppdrag inom främst assessment och utbildning. Det kan även 
bli aktuellt att stötta kollegorna i teamet med kunders Ascend-
implementation och liknande insatser  

• Samverka med kollegor inom teamet och affärsområdet 
• Kompetensutveckla dig inom HR och assessment i linje med dina uppdrag. 

Prioritering av kompetensutveckling sker i samråd med närmsta chef 
• Identifiera affärsmöjligheter inom ramen för de uppdrag som utförs 
• Vara uppdaterad om Assessios processer, verktyg och system 

 
Kunskaper och färdigheter nödvändiga för rollen 
Svenska och engelska i tal och skrift 
God teknisk förståelse 
Goda kunskaper i MS Office 
 
Utbildnings- och erfarenhetskrav 
Du är legitimerad psykolog och har genomfört PTP. Konsultarbete inom 
personbedömningar samt inom arbets- och organisationspsykologi är meriterande.  
 
Behov från kundsidan 
Just nu efterfrågar våra kunder erfarenheterna nedan, vilket gör att vi kommer lägga stor vikt 
vid dessa vid val av kandidat:  
 

• Minst 3 års erfarenhet av att ha utfört personbedömningar och urvalsarbete som 
inkluderar djupintervjuer samt både muntlig- och skriftlig återkoppling till 
beställare. 

• Minst 3 års erfarenhet av att utvärdera arbetspsykologiska tester  
• Minst 1 års erfarenhet av personbedömningar och urvalsarbete för 

säkerhetsklassade tjänster 
• Minst 1 års erfarenhet av personbedömningar och urvalsarbete inom offentlig 

sektor  
 
Personliga egenskaper nödvändiga för tjänsten 

• Samarbete; informerar, tydlig och rak kommunikation, lyhörd och smidig i 
umgänge med kollegor, samarbetspartners och kunder. 



• Problemlösning; bidrar aktivt till att lösa uppkomna problem, bidrar till att 
förbättra gällande rutiner och kundlösningar. 

• Planering & organisation; organiserar, strukturerar och avslutar ärenden med 
noggrannhet. 

• Kommunikation; skicklig på att kommunicera och presentera.  
 
Om Assessio  
Idag vet vi att vi har en arbetsmarknad där människor diskrimineras. Studier visar att 
du har större chans att få ett jobb om du är lång, europé, inte har några barn och 
betraktas som ”attraktiv”. Vi vet också att män hellre kallar män till arbetsintervjuer 
och att vi har fördomar som påverkar våra rekryteringsbeslut. Så här ska det inte vara.  
 
Assessio jobbar mot vår vision #ZeroTalentWaste för att hjälpa organisationer att göra 
arbetsmarknaden mer rättvis och mindre diskriminerande. Vi är Nordens ledande 
konsultbolag specialiserade inom strategisk HR med digitala lösningar för rekrytering 
och utveckling. Våra verktyg förutser arbetsprestation, identifierar potential och 
matchar organisationer med rätt kandidater utifrån värderingar och arbetsroller. 
 
Välkommen med din ansökan till ansokan@assessio.se senast 28 februari!   
 
Har du frågor om rollen? Kontakta Katarina Karringer, Head of Customer Success, på 
katarina.karringer@assessio.se.  
 
 


