
Medlemserbjudande
Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning,
vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och
datadriven teknik. Det är också en plattform för HR-organisationer, företag, entreprenörer och
myndigheter som vill delta i utvecklingen av arbetsmarknaden.

Föreningen verkar för en hållbar och seriös arbetsmarknad med fokus på hur teknikutvecklingen kan
stötta och driva svensk arbetsmarknad in i framtiden.

Vi etablerar samarbeten och partnerskap med andra aktörer och sprider kunskap om satsningar på
ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden. Vi faciliterar kontakter mellan företag, andra aktörer och
myndigheter. För att öka effektivitet och transparens på arbetsmarknaden agerar vi också för en ökad
tillgänglighet av öppna data i samhället.

Som medlem får du:
● Exponering med logga och länk på vår hemsida och månadsbrev (gäller företagsmedlem)
● Månadsmail med aktuell information om föreningens aktiviteter.
● Deltagande i medlemsevent och möten samt inbjudan till deltagande i lämpligt

utskottsarbete.
● Möjlighet till exponering på föreningens event (Gäller företagsmedlem)
● Möjligheten till att sätta upp fokus- och testgrupper för produkter och tjänster (gäller

företagsmedlem)
● Föreningens stöd vid genomförande av interna webinarier om arbetsmarknaden
● Tillgång till 10 dagars kostnadsfritt coworking space på The Park i Stockholm
● Inbjudan till föreningens årsstämma och möjlighet att aktivt påverka föreningens arbete.

Som medlem kan du delta i föreningens arbete där vi tillsammans:
● Engagerar oss i grupper kring bl.a. standardisering, etik- och diskrimineringsfrågor,

dataintegritet samt öppna data.
● Driver frågor och påverkar politiker i frågor som är viktiga för att våra medlemmar ska kunna

utveckla den datadrivna matchningen och kompetensutvecklingen på  jobbmarknaden.
● Ger förslag på ändring av regler och lagar som effektiviserar arbetsmarknaden.
● Ansöker om medel till gemensamma utvecklingsprojekt och innovationer.
● Delar ut årets JobTech-pris som bl.a. främjar open source-lösningar.

Verksamheten bedrivs främst genom aktiviteter och events som löpande annonseras på hemsidan
där du även kan se tidigare genomförda event och webinarier som publicerats på youtube

Avgifter
● Företag, myndigheter och andra organisationer betalar 10 000 kr/år
● Nystartade företag inom jobtech-området har kostnadsfritt medlemsskap under 1 år
● Privatpersoner betalar 500 kr/år
● Studenter erhåller kostnadsfritt medlemskap

Då detta är en ideell medlemsstyrd organisation revideras avgiften genom beslut av årsstämma.

Välkomna att söka medlemskap
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https://thepark.se/
https://www.swedishjobtech.se/jobtech-priset
https://www.swedishjobtech.se/event
https://www.youtube.com/channel/UCZCPSOh41SCN9QTH1_uqWBw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9pQ_1Lb-bSDMP7DO-rpK0WXWLHBXD4FqlFj8KTM4gvf93Iw/viewform

