Sikker
rekruttering af
medarbejdere,
ledere og
direktører

Search & selection
Vi har en ufravigelig tro på, at faglig stolthed,
grundighed, troværdighed, mange års erfaring og
overholdelse af aftaler stadigvæk er det afgørende,
når der vælges samarbejdspartner inden for
search & selection. 90 % af vores kunder har handlet
med os mere end en gang, og det er vel den bedste
anbefaling, vi kan få!

Vi kender markedet - både det private og det
offentlige - og vi kender kandidaterne gennem
mange års erfaring med professionel rekruttering
til det danske og udenlandske erhvervsliv, som også
bidrager til vores store netværk.

Hvad kan vi?

Vi er så sikre på, at vi hver gang vælger den rette
kandidat til jobbet, så vi tilbyder vores kunder
12 måneders garanti på ledere.

Vores rekruttering er professionel, særdeles grundig
og gennemtestet. Vi kobler ofte både rekruttering og
headhunting på den samme opgave for at sikre, at
vi hver gang kommer i kontakt med de bedst egnede
kandidater.

Vi har fokus på morgendagens ledere

Vi fortsætter hvor de andre stopper

Vi har specialiseret os i at være rigtig dygtige til
udvælgelse af:

Vores arbejde stopper ikke, når rekrutteringen er fuldført. Vi tilbyder løbende – og uden yderligere omkostninger - coaching af den nye medarbejder, så vi sikrer,
at medarbejderen hurtigt falder til og får succes.

Rekruttering med 12 måneders garanti

• Ledere, kontorchefer
og direktører

Ny
motivation

Nye mål

• Specialister

Traditionel rekrutteringsproces
Holmgaard © opfølgning og coaching

• Sælgere og salgschefer
• Bogholdere og økonomichefer

Ny
succes

• Ingeniører og it-medarbejdere

Vi ta’r det fulde ansvar!

Vi finder jeres nye medarbejder!

Et vigtigt parameter i vores arbejde er kandidatens
personlighed og værdisæt. Det er vigtigt, at
kandidaten gennem vores rekruttering også passer
ind i jeres virksomhedskultur og værdisæt og ikke
mindst matcher de nye kollegaer.

Som ansvarsbevidst rekrutteringsfirma tager vi det
fulde ansvar for rekrutteringen af jeres nye medarbejder. Vi har et stort netværk og evner at vælge de
rette medarbejdere. Vi behøver ikke være eksperter
i jeres felt, da vi er eksperter i vores felt og derfor altid
kan finde den rette medarbejder til jer!

Vi sikrer indgående kendskab til kandidaten via vores
grundige analyser, referencer og dybdegående samtaler og spørgsmål til kandidaten.
Netværk og markedskendskab er vigtige nøgleord for
rekruttering. Derfor skal I vælge os, når I skal ansætte
nye medarbejdere.

Hvordan kommer vi i gang?
Står I og mangler en ny dygtig medarbejder, leder
eller direktør, så kontakt os på telefon 7026 6144.
Vi tager gerne en uforpligtende samtale om jeres
forventninger og vil samtidig benytte lejligheden til
at fortæller om de fordele, der er ved at samarbejde
med Holmgaard Management.

Du kan få yderligere information hos
Holmgaard Management på telefon 7026 6144 eller via mail på info@holmgaardmanagement.dk

