
 

 
Mennesker skaber udvikling og vækst 

 i din organisation 
 

  
 
 
Den korte variant er: 
� Det er en fleksibel løsning 
� Forløbet tilpasses din virksomhed 
� Vi screener 
� Vi udvælger 
� Vi har de indledende samtaler 
� Vi tester relevante kandidater 
� Vi har testet dig som rekrutterende leder – og kan derfor give en feedback på områder, hvor du som leder skal 

være opmærksom i forhold til din kommende nye medarbejder 
� Vi har en opfølgende samtale efter 2 måneder for at sikre det gode resultat 
  

Den lidt længere variant om forløbet er: 
� Første skridt er at afdække den profil du skal have ansat.  
� For analyse; med interview af dig som leder og måske kommende kolleger. Der afstemmes rette jobindhold 

samt forventninger 
� Afdækker de nødvendige personlige kompetencer i forhold til jobbet  
� Vi taler om hvad behovet er. Om den profil du søger og, om alle muligheder i organisationen er afdækket 
� Hvilke krav stilles til jobbet – så vi kommer hele vejen rundt, faglige såvel som personlige 
� Annoncere eller foretage search  
� I forløbet screenes kandidater, det kan være både med en telefonisk screening koblet med den personlige 
� Egnede kandidater testes/ personlighedstest og evt. evne/færdigheds test 
� For at kunne vise dig som rekrutterende leder, hvorledes du og en kommende medarbejder samarbejder, har du 

ligeledes udfærdiget en personlighedstest 
� Du bliver briefet på observationer omkring kandidaterne og du får en grundig gennemgang af de udvalgte 

kandidater 
� Kandidater du kommer til at tale med, er der taget referencer på 
� Efter ansættelse er der en opfølgningssamtale, typisk efter 2 måneder 
� Pris 15% af den totale årsløn 
  

Det ekstra: 
Hvis du ikke har udfærdiget et onboarding program, kan vi som tillægsydelse assistere med dette 
Når du har valgt den rette kandidat, kan vi som tillægsydelse give dig indspark på den kontrakt du ønsker til 
vedkommende  
 
 
Yderligere spørgsmål, så tager vi gerne et uforpligtende møde. 
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