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Information om Covid-19
På grund av den rådande situationen kopplat till spridningen av det nya
viruset Covid-19, har vi på A Society tagit till en del försiktighetsåtgärder.
I dagsläget arbetar endast de personer som är helt symtomfria från våra
kontor och resterande av våra medarbetare hemifrån tills de är helt
återställda. Vi erbjuder både digitala möten men såklart även personliga
möten om samtliga deltagare är helt symtomfria och vill träffas personligen.
Vi följer löpande information från Folkhälsomyndigheten och anpassar oss
snabbt efter rådande omständigheter.
För oss på A Society är den personliga relationen i fokus och vi arbetar hårt
för att våra kunder och partners ska fortsätta få snabb och personlig kontakt
hos oss. Vår ambition är att bistå våra kunder med kompetensförsörjning och
fortsätta ge konsulter och partners tillgång till nya uppdrag hos de kunder
som söker kompetensförsörjning.
Det är turbulent i näringslivet och för er som är konsulter finns alltid
möjligheten att ringa er kontaktperson på A Society för att få reda på aktuell
status. Vi finns här för att svara på frågor, ge stöd och vi arbetar aktivt för att
hjälpa er på alla sätt.
Vet du inte vem din kontaktperson är hör av dig till vår växel på 040-611 66
00 eller skicka ett mail på info@asociety.se
Du hittar kontaktuppgifter till alla på A Society här
Tillsammans kämpar vi på för att hålla samhället uppe och bidrar till ett
näringsliv som ska lida så små förluster som möjligt.

Nedan delar vi länkar som kan vara nyttiga att läsa igenom i rådande
situation:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid19/korttidsarbete.html
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslagetkorttidspermittering/
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv//journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

A Society är den nya tidens konsultbolag på konsultmarknaden som matchar
de skickligaste konsulterna med de mest attraktiva uppdragsgivarna. Många
av A Societys stora kunder befinner sig inom följande affärsområden: Flyg &
Försvar, ICT/Telekom, Fordon, Bank & Försäkring, Handel & Logistik och
Offentlig sektor.
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