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ASK OUTSOURCING GROUP- MALMÖS
MEST INNOVATIVA OUTSOURCINGHUS
ASK Outsorcing Group är ett Malmöbaserat outsourcingbolag som arbetar
med outsourcing av hela ekonomiavdelningar inklusive ekonomichefsroller,
redovisning och lönehantering i en digital miljö. ASK Outsourcing är på god
väg att uppnå sin ambition att vara Malmös mest innovativa outsourcinghus genom att arbeta med moderna utvecklingsbolag i nyskapande och
snabbföränderliga branscher.
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SK Outsourcing Group är ett
dynamiskt outsourcinghus som
vänder sig till företag som vill
fokusera på sin kärnverksamhet
och låta företagets ekonomi- och löneadministration hanteras av en extern part. ASK Outsourcing Group grundades 2013. Affärsidén var
redan från start att kombinera ekonomichefskompetens med en gedigen digitaliseringskompetens.
–Vi täcker in hela flödet av våra kunders
ekonomi- och löneadministration. Vi skannar
regelbundet av marknaden efter nya digitala
lösningar som kan effektivisera våra kunders
verksamhet och utveckla vår cloudbaserade
digitala fabrik. Vi är väldigt trygga i kombinationen av vår digitala fabrik och CFO- och
ekonomichefskompetens, vilket gör att vi är

trygga i erbjudandet om att kunna lämna ett
fastpris för våra tjänster säger Caroline Rosenblad Grönlund, vd på ASK Outsourcing Group.
En stark och stabil outsourcingpartner
En faktor som utmärker ASK Outsourcing
Group är att de tar ett totalansvar från implementering och uppföljning tills uppsatta mål
är nådda. ASK Outsourcing Group har en bred
tjänsteportfölj och kan bland annat erbjuda interim CFO eller ekonomiadministration, stöd
till företagsledning i samband med förändringsprojekt, lönehantering samt rådgivning och
projektledning vid implementering av ett nytt
ekonomisystem.
–Min främsta drivkraft som vd är att fortsätta
leverera högkvalitativa tjänster som präglas
av ett högt engagemang. Jag brinner för digi-
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talisering och effektivisering och vill fortsätta
bevisa att vi är en stark och stabil outsourcingpartner. För oss är det viktigare att vara bäst på
det vi gör än att vara marknadens största aktör.
På ett par års sikt är det dock inte omöjligt att
vi även startar upp ett kontor i Halmstad, säger
Caroline Rosenblad Grönlund.

OM ASK OUTSOURCING GROUP
ASK Outsourcing Group är ett dynamiskt
outsourcinghus med kontor i Malmö. ASK
Outsourcing Group effektiviserar sina
kunders verksamhet genom en kombination av innovativa digitala system och senior kompetens inom ekonomi och löneadministration.

Kontakt
Malmö Arena
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö
E-post: support@askoutsourcing.se

askoutsourcing.se
sundstrommedia.se
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