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Veteranpoolen växlar upp verksamheten  

50 nya jobb för pensionärer på Gotland 
Marknaden för att hyra in veteraner som utför hushållsnära tjänster och bemannar företag 
är glödhet på Gotland. Janne Larsson, som nyligen tagit över Veteranpoolens 
verksamhet, planerar nu att växla upp sin verksamhet. Nu söker han 50 nya medarbetare 
inför vårsäsongen.  

- Det är framförallt hantverkare, trädgårdskunniga och personer som vill jobba med 
städning som efterfrågas. Men vi har även många företagskunder som behöver 
hjälp med bemanning, säger Janne Larsson. 
   

- De flesta nya kunder som kommer har fått tips om oss från en kollega eller vän, och 
de tipsar i sin tur sina vänner. Det blir en snöbollseffekt där efterfrågan bara ökar 
och ökar. Nu får jag lägga stor del av min energi på att rekrytera fler medarbetare 
och möta efterfrågan. 

 

Att jobba som pensionär 

Att gå i pension kan för många vara en stor utmaning i livet. Forskning visar att många vill 
fortsätta jobba, fast under mer flexibla former och inte på heltid. Idag beräknas cirka 
500 000 svenskar kombinera jobb och pension. Hos Veteranpoolen Gotland kan man 
skriva in sig när man är avtals- eller ålderspensionär och intresserad av att jobba lite extra. 
Man får sedan själv styra i vilken omfattning man önskar jobba.  

- Som pensionär har man massor av kompetens och erfarenhet från ett helt arbetsliv. 
Dessutom har man själv valt att fortsätta jobba och har en stor arbetsglädje. Jag 
tror att det är därför efterfrågan på våra tjänster har vuxit kraftigt de senaste åren, 
säger Janne Larsson. 

 

Välkommen att träffa våra veteraner på Öppet hus! 

Är du intresserad av att prata med en pensionär som valt att fortsätta jobba? Välkommen 
till oss på Skarphällsgatan 8G, Visby den 20/02 kl.10-12, då vi anordnar ett Öppet hus för 
våra veteraner och kunder! 

 

För mer information, kontakta: 
Janne Larsson,  
Kontorschef Veteranpoolen Gotland 

Telefon: 0498-23 00 10 
E-post: gotland@veteranpoolen.se 


