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Dreamwork förvärvar rekryterings- och bemanningsföretaget Swesale
– vill växa över hela Sverige
Rekryteringsföretaget Dreamwork köper Swesale baserat i Stockholm. Övertagandet
innebär att Dreamwork följer strategin att växa genom förvärv. ”Med Swesale får vi in
bra specialistkompetens, engagemang och hög kvalitet”, säger Mats Kullenberg, VD
på Dreamwork.
Affären är ett led i Dreamworks ambition att fortsätta växa i Sverige genom förvärv av
specialiserade rekryteringsföretag med starka varumärken.
– Rekryteringsbranschen är i en konsolideringsfas, samtidigt som många aktörer går
från att vara generalister till att vara specialister. Dreamwork vill expandera och det
tänker vi göra bland annat genom förvärv. Med Swesale får vi in bra
specialistkompetens, engagemang och hög kvalitet, säger Mats Kullenberg, VD på
Dreamwork.
I och med förvärvet av Swesale förstärker nu Dreamwork sitt specialistområde inom
marknad och försäljning, samtidigt som Swesale nu får en möjlighet att erbjuda
specialist-tjänster inom Finance, Engineering och IT och Tech.
– Vi känner Swesale sedan många år tillbaks och vi delar samma värderingar. Genom
att ta tillvara på de bästa delarna från båda bolagen är vi övertygade om att vi nu
kommer att kunna ge ett ännu större värde för våra kunder, säger Mats Kullenberg.
– Vi är väldigt glada och stolta över att nu gå upp i Dreamwork. Nu får våra kunder
tillgång till ett mycket bredare erbjudande, säger Dan Wikström, vd på Swesale.
Om Swesale

Swesale är ett nischat specialist-varumärke inom sälj, marknad och service som
grundades 2005. Vi arbetar rikstäckande och genomför över 350 rekrytering – och
bemanningsuppdrag årligen och är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer på
www.swesale.se

Om Dreamwork
Dreamwork grundades 2006 och är certifierat i enlighet med ISO 9001. Vi är
auktoriserat Bemannings- och Rekryterings och Omställningsföretag. Vi har levererat
personallösningar på över 130 orter i landet, från Ystad till Kiruna. Läs mer på,
www.dreamwork.se.
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