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VIKAR- OG REKRUTTERINGSLØSNINGER 

INDEN FOR SALG OG MARKETING



Forestil dig, at du hurtigt og ubesværet kunne få fingrene i din næste 

medarbejder inden for salg og marketing. Tænk, hvis du ikke selv 

behøvede at lede efter vedkommende, men stadig med en forsikring 

om, at du vil blive præsenteret for indtil flere kompetente kandidater. 

Det er virkeligheden for kunder hos Kandidaterne.

Vi er specialiserede i at finde de bedste kandidater til din virksomhed, 

så imens du fokuserer på jeres kerneopgaver og gør det, I er gode til, 

varetager vi ansvaret for jeres øgede arbejdskraft og gør det, vi er gode 

til.

      

Kandidaterne ansætter udelukkende de bedste medarbejdere fra 

branchen, da det er dem, som har den erfaring og de kvalifikationer, 

der er nødvendige for at sikre dit firma den bedste service og de 

bedste løsninger. Det er vores topprioritet at have et godt samarbejde 

med vores kunder og arbejde ud fra netop dit behov.   

   

Vi skræddersyer vores løsninger, alt efter hvem vores kunde er, da vi 

tror på, at det giver et langt bedre resultat at møde dig, hvor du er. 

Ingen virksomheder er ens, og derfor skal løsningerne heller ikke være 

det. 

I samarbejde med os får du:

• Indtil flere kvalificerede kandidater til stillingen

• En personlig konsulent med erfaring inden for branchen direkte 

tilknyttet dig og opgaven

• Kvalitetsbevidste og fleksible løsninger inden for rekruttering og 

vikariater

Læs mere om, hvad Kandidaterne kan gøre for dig i forhold til at finde 

kompetente kandidater inden for salg og marketing på næste side.

Introduktion



Branche -
Salg og marketing

Inden for virksomheder med salg og 

marketing, er det vigtigt at have 

kompetente medarbejdere, som 

forstår sig på kommunikation og 

salg.

Søger man en ny marketing-analytiker, SoMe-manager eller 

lignende, ligger der et stort arbejde bag at finde den rette til opga-

ven. Det er stillinger, som kræver mange faglige og personlige 

kvalifikationer, og derfor er der mange krav at tage hensyn til. Det 

er heldigvis en opgave, vi er vant til at varetage, og derfor har vi en 

specialudviklet rekrutteringsproces, som skal sikre, at det er den 

rette kandidat, du får ud til dig. 

Der er mange firmaer, som beskæftiger sig med lige netop salg og 

marketing i Danmark, og derfor er det vigtigt, at du har de bedste 

ansatte til at løfte din virksomhed, så du kan adskille dig fra konkur-

renterne.

Hos Kandidaterne opererer vi på alle niveauer inden for salg og 

marketing, hvilket vil sige, at vi kan hjælpe dig, uanset om du søger 

folk til stillinger inden for B2B- og B2C-salg, butik og detailhandel, 

kundeservice og salgssupport, telemarketing og callcenter samt 

opsøgende salg og forretningsudvikling.

Vi finder medarbejdere, som er gode til at skabe kundekontakt 

samt lukke aftaler. Medarbejdere som ved, hvordan man når ud til 

jeres målgruppe. Medarbejdere, som kan skabe værdi for jeres 

virksomhed.
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