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Bidra till att nå era komptensmål
Underlätta, en modern IT-plattform för alla
Främja de anställdas IT-komptens och uppmuntra den

Förmåndator – en förmån som tillför kunskap
Modern och attraktiv arbetsgivare
Många arbetsgivare har både ett behov av att nå utvecklingsmål och samtidigt vara en attraktiv och modern
arbetsgivare. Att erbjuda Förmånsdator till era anställda, svarar på båda behoven. Hemdatorer var och är
en oerhört populär och viktig förmån. Kunskap kräver kontinuitet. Genom att erbjud medarbetaren modern
informationsteknik hemma och bra support, så underhåller ni den.

Smart förmån - ökad kompetens - Er fördel
Erbjudandet innehåller flera punkter som gör just dator via arbetsgivaren mycket populär och som innebär att
många vill ta detta erbjudande. Normalt väljer ca 30 - 40% av de anställda väljer en Förmånsdator under tid.
Detta gör förmånsdatorn till den en av de bästa och mest nyttjade förmånerna. På köpet så kompetensutvecklas
såväl den anställde inom moderna IT-program och funktioner såväl som den anställdes familj.

Smidig hantering för er
Hur ska detta erbjudas på ett smidigt och tryggt sätt utan att det kostar stora fasta summor och kräver mycket
administration? Svaret är enkelt. I vår erbjudande sköter vi det mesta – såsom leverans, service och support
samt försäkringsärenden – och till skillnad från andra liknande tjänster på marknaden är vår tjänst kostnadsfri.

Kostnadsfri förmånsportal

I alla våra förmånserbjudanden får ni tillgång till en kostnadsfri portal där ni kan välja vilka förmåner som
passar er bäst – bl.a. Förmånscyklar, Förmånsdatorer och träningsskor. Med snart 20 års erfarenhet av att
erbjuda anpassade tjänster till offentlig sektor så kan vi med trygghet garantera er en smidig och förmånlig
lösning. Alltid med den anställdes upplevelse i fokus och minimal administration för er som arbetsgivare.

Vill ni vara med och Ecochangea? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte så berättar vi mer.
011 - 470 84 00

info@ecochange.se
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