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BD Works är ett bemanningsföretag med bas i Luleå. De hjälper företag inom bygg 
och anläggning runt om i Sverige att bemanna kompetent personal utefter de behov 
som de har. 

- “Vi kommer utan problem kunna 
fortsätta med Millnet om än vi 
skulle bli dubbelt så stora” 

Varför letade BD Works efter ett nytt bemanningssystem?

Vilka är de största vinsterna med bytet?

Tidigare hade de ett system som inte var ämnat för bemanning. Detta innebar bland 
annat att de behövde föra in personal i Exceldokument för att hålla reda på vilka som 
fanns tillgängliga. Det var både tidskrävande och krångligt och de ville ha ett system 
som var bättre anpassat efter deras verksamhet. 

“Det som vi tycker är bäst är att det var så kompatibelt med annat. Framför allt vårt 
faktureringssystem. Vi gillar även enkelheten i att kunna koppla systemet till  
hemsidan för att få in ansökningar på ett snyggt sätt. Det har gjort att vi har fått 
betydligt bättre kontroll på ansökningarna som strömmar in.” säger Josef Lundberg, 
platschef på BD Works.

Med system anpassade för bemanning och rekrytering, med möjlighet att integreras 
mot bland annat deras hemsida och deras övriga system, effektiviserades arbetet.

Med planeringsvyn i Millnet Bemanning har de dessutom koll på var alla anställda 
är och i Millnet Rekrytering kan de enkelt hantera och bedöma ansökningar som 
kommer in. Att de kan koppla personerna till kompetenser och även bedöma dem har 
även gjort att de snabbare kan bemanna nya uppdrag.

De har använt Millnet sedan 2015 och har under tidens gång kompletterat det första 
systemet med ytterligare delar för att täcka upp alla sina behov kring bemanning, 
rekrytering och uppföljning.  

“Får vi in en beställning på 10 gubbar så kan vi ju lätt gå in och söka på till exempel 
snickare, för det jobbet har vi ju redan gjort i och med att vi har fått in en ansökan. Då 
går det fort att ringa tillbaka och återkoppla”, säger Josef.
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- “Jag har inget negativt att säga. Det har 
funkat jättebra från början till slut.”

Josef Lundberg
Platschef på BD Works

Total kontroll över hela
bemanningsprocessen.

Färdiga integratiner mot flera 
ekonomi- och lönesystem.

Helt responsiv design. Fungerar på 
dator, surfplatta och i mobilen.

Färdig cv-webb som enkelt kan 
kopplas mot hemsidan för att 
ta emot ansökningar.

Millnet Bemanning

Anonnsera och bedöm ansökningar 
direkt i systemet.

Hanterar schemaläggning, tid- 
rapportering, avtal, löneunderlag 
och fakturering.

Kraftfullt analysverktyg för
detaljerad uppföljning. 

Millnet AnalysMillnet Rekrytering

Fungerar på dator, surfplatta och i
mobilen så att du alltid har tillgång
till siffrorna du behöver.

Hur upplever ni kontakten med Millnet?

Vald lösning

“Bemötandet har varit fantastiskt. Jag har liksom ingenting negativt att säga. Åsa har 
varit extremt tillmötesgående och support har ju funkat jättebra.” säger Josef.

Sedan start känner de att de alltid fått den hjälp de behöver, när de behöver den. De 
uppskattar även att det alltid varit välkommet att komma med nya idéer och diskutera 
de bästa lösningarna när nya behov har uppstått. Den möjligheten tillsammans med 
den konstanta utvecklingen av systemen gör att de heller inte tvivlar på att de kan 
fortsätta växa utan att behöva leta efter nya system. 

“Vi kommer utan problem kunna fortsätta med Millnet om än vi skulle bli dubbelt så 
stora.” säger Josef.


