
Som partner till SAIK Bandy kan vi nu erbjuda dig att använda Blixtins 
marknadsplats för att dela och hyra ut personal på helt kostnadsfritt.

Allt för att ni ska kunna öka era affärer och enklare hitta personal!

Värde 10 000 kr, 10 paket och det är först till kvarn!

i samarbete med



Blixtin – en marknadsplats för tillgänglig personal
Kopplar ihop näringslivet med föreningslivet

Blixtin vill lösa det tillsammans 
med föreningslivet!

Använder ert företag 
extrapersonal eller 
deltidspersonal?

Har ni svårt att 
behålla eller hitta 
den personalen?



Blixtin – en marknadsplats för tillgänglig personal
Kopplar ihop näringslivet med föreningslivet

Personal

Hyr ut

Hyr in
Hyr ut personal, via Blixtin.
- Behåll personalen längre, när ni själva inte har tillräckligt med arbete för 

personalen.
- Skapa intäkter av personalens ej arbetade tid.
- Blixtin kan sköta lön, försäkring och arbetsgivaransvar till personalen.

Hyr in personal, via Blixtin.
- Sök personal den dagen du behöver.
- Skapa gemensamma personalpooler och samverka i företagsnätverk.
- Skippa onödiga samtal för att leta extrapersonalen.
- Jämför betygsatt personal på bara några klick.



Vad kan ert företag tjäna ekonomiskt på att hyra ut er extrapersonal?

152 000 kr/år

10 uthyrda
16 tim/mån
300 kr/tim

1 520 000 kr/år

100 uthyrda
16 tim/mån
300 kr/tim

15 200 000 kr/år

1 000 uthyrda
16 tim/mån
300 kr/tim

Om företaget totalt hyr ut i snitt sin personal 16 timmar/månad för 300 kr/tim via Blixtin och Blixtin sköter 
löneutbetalning, försäkring av personalen och tar arbetsgivaransvaret samtidigt som personalen har en bruttolön på 
150 kr/tim.

Då har ert företag följande i VINST om de är x antal uthyrningsbara personal på företaget:



Vad kostar det?
Ni betalar endast en startavgift på Blixtin ingen ytterligare avgift tillkommer.

Paketpriser per företagsenhet: Ingår för 10 partners till SAIK 5 000 kr till övriga företag
Blixtin 1.0 startavgift Blixtin 1.0 startavgift
1 st. webbinar 1 st webbinar

Inläsning av personal

2 500 kr till SAIK

Värde 10 000 kr 12 000 kr

Maila info@blixtin.se och berätta att du är partner till SAIK Bandy så löser de 
resten åt dig.


