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Jobbsökningsappen Employchain ökar
sysselsättningsgraden i Jönköping
Jönköpings län ser fram emot ankomsten av den lokala applikationen
Employchain som kommer i augusti 2019. Jönköpings län är det länet i
Sverige som förlorar största andelen högskolestudenter i Sverige, då
studenterna väljer att flytta från staden efter examen för jobb på annan ort.
Företaget visar redan goda resultat från Sience Park, Jönköpings Universitet,
Startup Jönköping med finansiering från Almi. I mars 2019 godkändes
Employchain som en del av Test Drive programmet hos Sting (Inovation and
Growth Stockholm) och har nyligen lanserat sin officiella
Crowfoundingkampanj på Indigogo.com i maj 2019. (Länk finnes i
kontaktavsnittet).
Employchain är en applikation skapad av företaget BlockchainX AB för att
förenkla jobb- och anställningsökandet mellan studenter och företag.
Applikationen skall ersätta långa CV och jobbannonser genom att använda
korta och enkla sökord som matchar både student och företag. Detta
underlättar båda parter då man enkelt och snabbt kan matchas ihop genom
dessa sökord.
Blockchain-tekniken kommer at vara nyckel komponenten i applikationen
som kommer att framhäva studentens kunskaper och kvalifikationer genom
ett samarbete mellan olika lokala organisationer som tillhandahåller olika
behörigheter så som universitet, språkskolor, företag och arbetsavdelningar.
För att förhindra diskriminering i en rekryteringsprocess erbjuder
applikationen en funktion som inte visar varken nationalitet eller namn.
Arbetsgivaren kommer endast att kunna se studentens kunskaper och

kvalifikationer. Genom detta får lokalaföretag möjligheten att rekrytera
högskoleutbildad personal baserat på deras kvalifikationer och kunskaper,
inte på deras nationalitet.
Genom att skapa en profil får användaren en notis när de matchat med ett
företag via Blockchainnätverket. Employchain har valt att ta bort synliga
avslag för att förhindra negativa erfarenheter relaterat till
arbetssökarprosessen.
Mer om Employchains framtidsplaner
Employchain utvecklades av föredetta studenter vid Jönköpings Universitet
och har nyligen lanserat sin crowdfunding-kampanj på Indiegogo.com den 3
maj 2019. Betaversionen av applikationen släpps i augusti 2019 och kommer
att fokusera på en specifik grupp studenter i Jönköping som matchas med
olika lokala organisationer och företag som samrbetar med Employchain.
Framtidsplanen är att expandera utanför Jönköping och förhoppningsvis bli
tillgängligt i hela Sverige. Efter betaversionen är tanken att applikationen
skall finnas till för alla och inte bara studenter. Tidigt deltagande för både
elever och arbetsgivare kan garanteras genom att köpa Early Bird-förmåner
genom Indiegogo-kampanjen.

Employchain is a mobile application for Android and iOS that allows students
in Jönköping to create a profile within a few minutes from their smartphones.
These profiles get automatically shortlisted to jobs from local companies.
Students have the possibility to make their profiles anonymous so that name
and picture are invisible. They only get notified when a company is interested
in their profile and contacts them. Therefore Employchain is like a "Tinder for
jobs without swiping."
Employchain is created by Swedish based software company BlockchainX AB.
Their Indiegogo fundraising campaign can be found at
https://igg.me/at/employchain.

