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Rekryteringsprocessen på XLNT 
Ibland kan vissa förändringar ske i rekryteringsprocessen beroende på hur stort antal 

kandidater som söker till oss. Vi försöker alltid att ha en löpande dialog med de kandidater 

som är med i rekryteringsprocessen. Har du träffat någon hos oss får du alltid en 

återkoppling via telefon, oavsett om du går vidare eller inte. Observera att 

rekryteringsprocessen ibland kan dra ut på tiden, men alla sökande får besked via e-mail.  

1. Ansökan mottagen 

När du skickar in en ansökan till oss så får du alltid en bekräftelse på att vi har tagit emot den. I många 

fall kallar vi till intervju löpande. Därför kan det löna sig att vara snabb med din ansökan. Det är dock 

ingen regel och ibland väntar vi tills ansökningstiden har löpt ut för att vi ska få en samlad bild av alla 

sökande. 

2. Telefonintervju 

I ett första steg håller vi kortare telefonintervjuer med de kandidater som vi tycker är intressanta för oss. 

3. Personlig intervju 

Tycker vi att du matchar våra krav även efter telefonintervjun kallas du till en första intervju tillsammans 

med en representant från vår HR-avdelning. 

4. Intervju med rekryterande teamledare 

Går du vidare från första intervjun kontaktar vi dig för ytterligare en intervju som hålls av rekryterande 

gruppchef. Ibland tar denna även med sig en kollega. 

5. Test 

För att ge oss en så komplett bedömning som möjligt kan du få genomföra ett webbaserat 

personlighetstest och ett logiskt test. I samband med att vi informerar dig om testet bokar vi också upp en 

tid för återkoppling tillsammans med HR. 

6. Referenskoll 

Vi kontaktar företrädesvis 1-2 referenser i ett sista skede. 

7. Erbjudande 

Grattis! Har du gått hela vägen kommer vi att kontakta dig för att ge dig ett jobberbjudande. 

8. Löpande dialog 

Vi vill att du tidigt ska börja känna dig som en del av XLNT och försöker ha en löpande kontakt innan du 

börjar. 
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