
Medlemserbjudande   

 

Jobtech står för job technology och är ett samlingsbegrepp för teknisk innovation på 
arbetsmarknaden. För att medverka till innovationsarbetet har vi startat Swedish JobTech.  

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. En viktig komponent för bättre 
effektivitet och transparens är att öka tillgängligheten av öppna data i samhället och är därför 
partner med Hack for Sweden. 

Medlemserbjudande Swedish JobTech 
Swedish JobTech samlar aktörer som använder eller verkar inom jobtech i Sverige. Vi etablerar 
samarbeten med andra aktörer och sprider kunskap om satsningar på ett digitalt ekosystem för 
arbetsmarknaden. Vi bygger upp och utökar ett nationellt nätverk för att utveckla jobtech på 
hemmaplan och på andra marknader. Ditt engagemang bidrar till att stärka jobtech-branschens röst.  
 
Som medlem får du: 

● Exponering med logga och länk på vår hemsida (gäller företagsmedlem) 
● Månadsmail med omvärldsbevakning, branschnyheter etc. 
● Kunskap om hur du nyttjar det framväxande ekosystemet och den digitala infrastrukturen för 

arbetsmarknaden. Ett digitalt ekosystem som är fritt för alla att använda. 
● Deltagande i medlemsevent och möten samt förtur och rabatter på externa event och 

aktiviteter. 
● Möjlighet att utöka exponering på olika events. 
● Tillgång till event hos Hack for Sweden som arbetar med medborgardriven innovation 

baserat på öppna data. 
● 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 digitala matchningen och jobbmarknaden. 

● Ger förslag på ändring av regler och lagar som effektiviserar arbetsmarknaden. 
● Bidrar med stöd samt skapar samverkan mellan olika aktörer vid ansökningar av medel till 

utvecklingsprojekt och innovationer. 
● Är ett forum för reflektion och tolkning kring etik- och diskrimineringsfrågor samt 

dataintegritet.  
● Arbetar för att standarder utvecklas så att data kan flöda fritt mellan olika intressenter. 
● Arbetar för att främja open source-lösningar. 
● Är en länk till statens satsning med att utveckla arbetsmarknadens digitala ekosystem och 

MyData 
 
Verksamheten bedrivs främst genom aktiviteter och events som löpande annonseras på hemsidan 
där du även kan se tidigare genomförda event. 
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Avgifter  
Företag, myndigheter och andra organisationer betalar 10 000 kr/år 
Privatpersoner betalar 500 kr/år 
 
Då detta är en ideell medlemsstyrd organisation kommer avgiften att revideras en gång om året 
utifrån beslut av årsstämma.  

Alla som vill utveckla morgondagens digitala arbetsmarknad är välkomna att söka medlemskap. 
Frågor i övrigt kan ställas till styrelsen eller via info@swedishjobtech.se  
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