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Forestil dig, at du ubesværet og hurtigt kan finde din nye vikar eller 
medarbejder inden for administration uden selv at lægge de nødven-
dige timer i arbejdet. Og tænk, hvis du på samme tid kunne være 
sikret et samarbejde med en dygtig konsulent med erfaring inden for 
området.

Det lyder måske ikke som meget mere end en drøm, men det er virke-
lighed for kunder her hos Kandidaterne. Vi sørger for kun at hyre de 
dygtigste fagpersoner fra branchen, og derfor kan vi garantere en 
service i topklasse. Deres erfaring og ekspertise er uundværlig, når vi 
sørger for at finde de bedste løsninger til vores kunder.

Du får tilknyttet en personlig konsulent med viden inden for faget, som 
arbejder målrettet med din opgave, lige så snart du kontakter os. 
Derfor er vi Danmarks hurtigste leverandør af kvalificeret arbejdskraft.

Vi tilbyder følgende til virksomheder i samarbejde med os:

   • Kandidater med kompetencer, som matcher stillingen
   • Tilknyttede konsulenter, der har god ekspertise inden for 
     branchen
   • Kvalitetsbevidste løsninger, der bliver leveret til tiden
   • Fleksibilitet, så du har mulighed for at følge 
     markedskonjunkturerne  

Vores service dækker hele Danmark, så uanset hvor du mangler din 
næste administrationsmedarbejder, kan vi sætte en medarbejder på 
stedet. Vores konsulenter kender til beskæftigelsen i området og ved, 
hvad der rører sig.

Læs mere om, hvad Kandidaterne kan gøre for dig i forhold til at finde 
kvalificerede kandidater inden for administration på næste side.

Introduktion Branche -
Administration

Administrative medarbejdere har 
o	est en central rolle i 
virksomheden.
Det skaber større krav til, hvad der forventes af kandidaterne, og 
det skaber større krav til os. Heldigvis matcher vores arbejdsmoral 
og ekspertise opgaven. 

Søger man en ny chefsekretær, controller, bankassistent eller 
lignende, ligger der et stort arbejde bag at finde den rette til jobbet. 
Det er heldigvis en opgave, vi er vant til at arbejde med, og derfor 
har vi en specialudviklet rekrutteringsproces, som skal sikre, at det 
er den rette kandidat, du får hen til dig. 

Kandidaterne er specialiserede inden for rekruttering og mand-
skabsudlejning af personale, der skal varetage opgaver inden for 
kontor og administration - uanset om der søges til midlertidige 
eller faste stillinger. Om du har brug for en enkelt vikar eller 100, gør 
ingen forskel for os. Vi arbejder hurtigt med opgaven, så du snarest 
kan få den arbejdskraft, du har brug for. Hos os får du kvalificerede 
og veluddannede medarbejdere inden for faget.

Vi markedsfører dit stillingsopslag via flere kanaler for at komme i 
kontakt med flest mulige kompetente kandidater inden for admini-
stration. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at headhunte til 
branchen. Noget vi heldigvis også har godt kendskab til.

Hos Kandidaterne betyder kvalitet ikke høje omkostninger. Vi 
arbejder til gengæld på at levere den bedste service til konkurren-
cedygtige priser. Vi følger med tiden, og derfor ved vores konsulen-
ter, hvilke krav der er til kontor- og administrationsfunktioner i 
dagens Danmark.

Vi tilbyder hurtige og fleksible løsninger, som gør, at du via os nemt 
kan finde den rette til at løse jeres administrative opgaver.

VI REKRUTTERER OG
UDLEJER ARBEJDSKRAFT 
TIL EN RÆKKE AF
STILLINGER INDEN FOR 
BRANCHEN - HERIBLANDT: 

Bankassistent 
Chefsekretær 
Controller
Kontorassistent
Kontorchef
Lønbogholder 
Korrespondent  
Regnskabsfører
Receptionist
Regnskabsassistent 
Oversætter
SoMe medarbejder
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