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REKRUTTERING 
Smutvej til den rigtige kandidat

Vi leverer et professionelt match mellem jeres behov,  
kandidatens kompetencer og vores database med over 7.000 
profiler.

REKRUTTERING er vores kerneydelse – vores mest effek-
tive og grundige assistance, når det kommer til at hjælpe 
din virksomhed med at finde den bedste kandidat.  Vi er 
dagligt i kontakt med Danmarks bedste talenter, og vores 
erfarne rekrutteringskonsulenter kan hurtigt og præcist 
finde en profil, som matcher jeres krav til kompetencer og 
personlige egenskaber. 

Ydelsen omfatter udover selve rekrutteringsforløbet også 
professionel sparring med vores rådgivere hele vejen til 
målet. Vi tilpasser forløbet individuelt, men følger som ud-
gangspunkt nedenstående flow. 

REKRUTTERING kan bruges ved både ordinære og mid-
lertidige stillinger.
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“

- Jeg blev meget overrasket over både  
kvaliteten og den effektive respons. Vi  
har tidligere brugt meget tid på at læse 
ansøgninger m.m., men inden for kort  
tid havde vi to til samtale, som begge  
var yderst kvalificerede og også rigtig  
godt inde i, hvem vi er. 

Den største værdi var, at vi fik to interes-
sante kandidater fremfor 10 kandidater,  
der passede på papiret, men hvor vi så  
igen skulle have brugt en masse tid på 
screening og samtaler.

  
  Anne Ellegaard, Kundechef

  Horsens Vand A/S

BAGGRUND
Horsens Vand A/S havde selv søgt kandidater gennem flere store jobsøgningsportaler og brugt lang tid 
på at læse ansøgninger og holde samtaler, men uden at finde den rette. Efter kun to ugers samarbejde 
med Akademikernes A-kasse kunne Horsens Vand A/S ansætte den helt rigtige medarbejder.
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ANNONCERING 
Præcist og effektivt via vores jobportal

Til virksomheder tilbyder vi gratis ANNONCERING af  
ledige stillinger til landets største samling af aktivt jobsø-
gende akademikere. 

Vi tilbyder at videreformidle jeres ledige stillinger via vores 
jobportal, samtidig med at vores jobkonsulenter aktivt præ-
senterer de ledige stillinger for potentielle kandidater. Som 
en del af markedsføringen sender vi hver uge et nyhedsbrev 
ud til vores 7.500 aktive jobsøgende kandidater, der er til-
meldt portalen.

Jobportalen har mere end 90.000 unikke brugere årligt og 
er derfor en effektiv annonceform. Derudover kan kandida-
terne selv oprette jobagenter, så de løbende får tilsendt alle 
nye relevante stillinger, som matcher deres kompetencer og 
interesser. På den måde rammer vi hurtigt og præcist med 
annoncen og øger sandsynligheden for et godt match. 

ANNONCERING
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“

- Samarbejdet med Akademikernes A-kasse 
gennem de seneste 3 år har understøttet 
vores strategi: At øge kendskabsgraden og 
strømline processen for over 100 ansættel- 
ser årligt.
 
Akademikernes A-kasse kender os og vores 
behov. De kommer med gode forslag, og 
når vi mødes, er det som at være en ven 
af huset.  
 
   Michael Stubbe, HR-chef
   Kamstrup

ANNONCERING

BAGGRUND
Kamstrup er verdens førende producent af avanceret og innovativt måleudstyr til fjernvarmebranchen 
og en af de førende europæiske leverandører af intelligente elmålere og andet udstyr til elsektoren.



NEWPLACEMENT   
Giv din opsagte medarbejder en ny begyndelse

Hvis din virksomhed har måttet opsige en eller flere medar-
bejdere, kan vi hjælpe dem videre. 

Med ekspertise i karriererådgivning og et solidt netværk 
til landets største og førende virksomheder kan vi gøre en  
afskedigelsesproces til et fremadrettet forløb for din opsagte 
medarbejder. Det er til gavn for alle parter. En professionel 
afskedigelse giver nemlig en positiv effekt på virksomhe-
dens image, arbejdstrivsel og evne til at tiltrække og fast-
holde medarbejdere. 

Med NEWPLACEMENT får din medarbejder: 

• Skræddersyet og personligt coachingforløb

• Netværk til landets største og førende virksom- 
heder 

• Potentiale for direkte match til nyt job via vores  
rekrutteringsindsats
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BAGGRUND
Claus, 55 år, ingeniør med 27 år på arbejdsmarkedet, 
tidligere ansættelser på 6-12 års varighed.

“

FRA SORTE TANKER 
TIL OP PÅ HESTEN 
OG I NYT DRØMMEJOB!

- Efter 27 år på arbejdsmarkedet havnede jeg en 
dag i, hvad der lignede mit livs største mareridt. Kort 
forinden var jeg blevet headhuntet af et firma, der 
lovede mig guld og grønne skove. Det viste sig dog, 
at de var i alvorlig krise, og jeg blev opsagt efter blot 
2,5 måned. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. 
Mine tanker handlede udelukkende om, hvad der 
skulle blive af mig. Og jeg brugte al min energi på 
negative tanker og bekymringer.

Kort efter opsigelsens udløb var jeg dog så heldig at 
komme i newplacement. Det vendte det hele. Udover 
at være en fantastisk personlig udviklingsproces, der 
rejste mig som menneske, var det helt afgørende for, 
at jeg så hurtigt fik job igen. 

Forløbet blev lavet ud fra, hvor jeg stod. Coachen lyt-
tede til min historie, men hjalp mig dernæst til at få 
den pakket væk, så jeg kunne bruge min energi i et 
fremadrettet og optimistisk jobsøgningsperspektiv. 

      Claus, ingeniør



TALENT ATTRACTION   
Talenter tiltrækkes ikke tilfældigt

I kølvandet på det økonomiske opsving kommer talenterne 
ikke længere forbi og banker på af sig selv. Når de bedste 
medarbejdere skal tiltrækkes, er det vigtigt at være strate-
gisk og aktiv. Som supplement til jeres branding- og rekrut-
teringsstrategi laver vi skræddersyede arrangementer, hvor 
I kan brande jeres virksomhed og møde potentielle nye 
medarbejdere. 

Ved TALENT ATTRACTION skaber vi sammen rammer-
ne for, at I møder en bred vifte af unikke profiler, som kun-
ne være en af dem, I står og mangler. Arrangementet kan 

afholdes hos jer såvel som os og kan indeholde elementer 
som præsentation af jeres virksomhed, korte jobinterview 
og mulighed for at medbringe eksempler på jeres opgaver 
og udfordringer, som I kan få kandidaternes input til. 

Værdi:
• Branding af virksomheden og tiltrækning af talenter 

• Inspiration til jeres fremtidige medarbejderprofiler  

• Uformelt rekrutteringsforum 

TALENT 

ATTRACTION   



BAGGRUND
Siemens er verdens største leverandør af bæredygtige og miljøvenlige løsninger. Over 46% af om- 
sætningen kommer fra Siemens grønne portefølje. Siemens har ca. 7.800 medarbejdere i Danmark.

- Som international virksomhed er det afgørende at være synlig overfor de dygtigste 
studerende. Vi ønsker at gøre opmærksom på de mange karrieremuligheder, vi har 
her hos Siemens, fordi vi går målrettet efter de bedste medarbejdere. 

Vi elsker at vise vores arbejdspladser frem, og i samarbejde med Akademikernes 
A-kasse har vi flere gange holdt events, som har givet adgang til motiverede og 
engagerede potentielle medarbejdere. Der har endda været venteliste til arrange-
menterne, og vi har fået kontakt til nogle af de allerstørste talenter.

          Lise Emilie Fritzbøger, Siemens A/S
          HR Communications & Employer Branding
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