
At finde det perfekte match handler ikke kun om kandidatens faglighed 
og uddannelsesbaggrund, men i høj grad også om, hvordan kandidatens 
personlighed matcher virksomhedens værdier. Derfor går Holmgaard 
Management grundigt til værks med en skræddersyet rekrutteringsproces. 

Rekruttering – det er da 
noget alle ledere kan?
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Konsekvenserne af en fejlrekruttering 
kan være særdeles kostbare – især taget 
i betragtning at 33 procent af alle nyan-
satte funktionærer skifter job igen inden 
for det første år. Mange virksomheder 
prøver selv at rekruttere via annonce og 
eget netværk, men det resulterer ofte i 
en fejlrekruttering, fordi hurtighed er 
blevet prioriteret over grundighed.

Netop grundighed er en værdi, der er 
i højsædet hos rekrutteringsbureauet 
Holmgaard Management.

”For at rekruttere de bedste kandi-
dater lægger vi stor vægt på at komme 
helt ned på detaljeniveau med hensyn 
til krav til kompetencer hos kandidaten, 
stillingen og den pågældende virksom-
hedskultur. Denne tilgang øger mulig-
hederne for at tiltrække kvalificerede 
kandidater samtidig med, at vi kan und-
gå at kontakte potentielle kandidater, 

hvis profil ikke matcher til den pågæl-
dende stilling,” forklarer headhunter og 
direktør Lars Holmgaard. 

Holmgaard Management, som er et 
team af erfarne medarbejdere med for-
skelligartede erhvervsmæssige baggrun-
de, løser opgaver i en lang række brancher 
bl.a. i kraft af med deres brede ekspertise.

Indgående kendskab til kandidaten
At finde det perfekte match handler 
ikke kun om faglighed og uddannel-
sesbaggrund, men i høj grad også om, 
hvordan kandidatens personlighed mat-
cher virksomheden. Personligheden er 
særdeles relevant i jobmæssig regi, for-
di man typisk ”hyres og fyres” på bag-
grund af sine personlige kompetencer. 

Der skal med andre ord være et match 
mellem virksomhedens og medarbejde-
rens værdier, for at begge parter er til-

fredse, og arbejdsforholdet fungerer. 
”Derfor er det essentielt, at den kandi-

dat, vi vælger gennem vores rekruttering/
headhunting, også passer ind i virksom-
hedens kultur og ikke mindst matcher de 
nye kollegaer. Vi sikrer indgående kend-
skab til kandidaten via vores grundige 
analyser, referencer og dybdegående 
samtaler samt spørgsmål til kandidaten,” 
pointerer Lars Holmgaard.

Træfsikkerheden er vigtig
Trafikstyrelsen er en af de offentlige 
institutioner, som Holmgaard Mana-
gement har kørt ansættelsesforløb og 
rekruttering for. Og her var man yderst 
tilfreds med rekrutteringsbureauets 
grundige tilgang til at finde den rette 
kandidat, fortæller HR-konsulent Liset-
te Sundien fra Trafikstyrelsen, der skul-
le finde en ny kontorchef.

”Træfsikkerheden er vigtig, og vi 
skal kunne se en idé i de arbejdsmeto-
der og værktøjer, der anvendes. Holm-
gaard Management valgte at anvende 
DISC-profiler, og det gav et godt sup-
plement undervejs i processen,” siger 
hun med henvisning til den anerkendte 
metode til personanalyse.

Den skræddersyede tilgang har man 
også haft glæde af hos det nordiske mul-
tibrand Bonvita, der har anvendt Holm-
gaard Management som sparringspart-
ner i forbindelse med udvælgelse af 
kandidater til salgsledelse. 

”Rekrutteringen foregår på et højt 
fagligt niveau og gennem relevante 
tests, feedbackmøder med kandidater-
ne samt en efterfølgende konstruktiv 
dialog styrkes beslutningsgrundlaget for 

ansættelsen af den kandidat, som har 
den rette kompetence og motivation for 
stillingen,” fremhæver Bonvita-direktør 
Ulrik Schultz.

12 måneders garanti
Hos Holmgaard Management stopper 
rekrutteringsprocessen dog ikke, når 
kandidaten er fundet. For som den ind-
ledningsvist nævnte statistik viser, er det 
afgørende, at den nye medarbejder også 
falder til og får succes i virksomheden, når 
ansættelseskontrakten er skrevet under. 

Derfor tilbyder Holmgaard Manage-
ment et solidt coachingprogram, som effek-
tivt sørger for, at den nye medarbejder in-
troduceres ordentligt i sin nye virksomhed. 

”Det er med til at sikre en gensidig til-
fredshed, at vi kan tilbyde opfølgnings-
samtaler med kandidatens nærmeste le-
der såvel som coaching og mentoring af 
selve kandidaten 2-4 gange i løbet af de 
første 6-12 måneders ansættelse. Derfor 
tør vi godt give 12 måneders garanti på 
ledere og direktører samt seks måneders 
garanti på alle andre,” konstaterer Lars 
Holmgaard og understreger, at tilbud-
det om coaching altid sker med behørigt 
hensyn til de opfølgningssamtaler, som 
rekrutteringsbureauet har med kandi-
datens overordnede.n

OM HOLMGAARD  
MANAGEMENT

- Holmgaard Management er et 
rekrutteringsbureau med særlig erfaring 
i at rekruttere direktører, ledere og 
ingeniører samt personale inden for salg, 
IT og økonomi. Bureauet har kontorer i 
Aarhus og København.

- Hos Holmgaard Management 
består en rekrutteringsopgave altid 
af headhunting, oftest kombineret med 
annoncering. Headhunting er det vigtigste, 
fordi bureauet hver gang forpligter sig til 
levere de bedst egnede kandidater, som 
er til rådighed på markedet. Holmgaard 
Managements kvalitetssikring ligger bl.a. 
i denne headhunting, og der gives 12 
måneders garanti på ledere og direktører 
og 6 måneder. på alle andre.

- Rekrutteringsprocessen kræver 
grundighed, professionalisme og respekt, 
fordi enhver virksomhed/organisation 
og ethvert menneske er unikt og derfor 
skal behandles med respekt. Holmgaard 
Management sikrer indgående kendskab 
til kandidaten via grundige analyser, 
referencer og dybdegående samtaler med 
kandidaten.

- Desuden tilbyder Holmgaard 
Management coaching for at sikre, at den 
nye medarbejder hurtigt integreres og 
performer optimalt fra starten.

- Endelig tilbyder bureauet også 
karriererådgivning og ikke mindst 
outplacement med fokus på at få ledige 
i job – et personligt og nærværende 
professionelt forløb, som altid 
skræddersyes til den enkelte. 

- Læs mere på:
 www.holmgaardmanagement.dk

 Grafikken viser, hvordan rekrutteringspro-
cessen hos Holmgaard Management ikke 
stopper, når kandidaten er fundet.

Direktør Lars Holmgaard 
leder et team af erfarne 
medarbejdere med forskel-
ligartede erhvervsmæssige 
baggrunde. 

Hos Holmgaard Management 
går man grundigt til værks med 
rekrutteringsprocessen. 


