Telavox var ett av 100 företag som blivit korad till ett av Sveriges attraktivaste företag att arbeta på. Med på listan fanns globala
företag som IKEA, ASSA ABLOY samt Skanska.
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Telavox utnämnd till en av Sveriges
hetaste arbetsgivare
Telavox har tillsammans med 99 andra företag i Sverige tilldelats årets
karriärföretag 2021 av organisationen ”Karriärföretagen” i Sverige. Med på
listan fanns även multinationella företag som IKEA, ASSA ABLOY och
Skanska.
Karriärföretagen är en organisation i Sverige som varje år tillkännager de 100
bästa attraktiva arbetsgivarna som erbjuder karriär- och
utvecklingsmöjligheter för unga yrkesverksamma. Syftet med priset är att

vägleda unga yrkesverksamma att hitta fantastiska arbetsgivare och att
belöna företag med ett starkt arbetsgivarmärke.
Juryn, bestående av fyra seniorentreprenörer eller HR-proffs som tittar på
karriärmöjligheterna på webbsidan, utseende och kvalitet i sociala medier,
aktiviteter mot unga yrkesverksamma och attraktivitet som arbetsgivare i
externa mätningar.
Telavox är stolta över utnämningen och har aktivt jobbat med employer
branding de senaste åren. Bland annat genom att öka jämställdheten inom
IT-branschen.

Victoria Lindén, HR-chef på Telavox.
“Vi vill vara så pass attraktiva som arbetsgivare att de bästa talangerna köar
för jobb på Telavox. Men det innebär också att vi måste ha något utöver det
vanliga att erbjuda. Vår främsta styrka är de som redan jobbar här. Om vi i
första hand strävar efter att våra egna medarbetare är glada, nöjda och
engagerade fungerar de som våra bästa ambassadörer”, säger Victoria Lindén,
HR-chef på Telavox.
Nomineringen:
”På kort tid har Telavox gjort en bra employer branding-arbete där deras
attraktionskraft som arbetsgivare har ökat dramatiskt. Vi är glada att se att
deras externa kommunikation nådde en ny nivå och att Telavox kopplade
deras affärs- och arbetsgivarmärke på ett trevligt sätt. I kombination med
stora utvecklingsmöjligheter och en spännande bransch är Telavox utan
tvekan en attraktiv arbetsgivare. Karriärföretagen tillkännager härmed

Telavox som ett av Sveriges karriärföretag 2021. ”

Telavox – Framtidens telefoni
Telavox är ledande leverantör av telefoni och växeltjänster till svenska
företag.
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