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Introduktion
Kender du også det, at du skal bruge en skarp IT-medarbejder men
oplever, at markedet nærmest er støvsuget for kvalificerede kandidater? Og at processen til at finde de rette IT-folk kan være hård? Det gør
mange andre inden for samme branche også.
Her træder Kandidaterne til og tilbyder at finde de topkandidater, som
kan løfte din virksomhed. Da vi udelukkende ansætter de bedste
fagfolk fra branchen, kan vi udnytte deres mangeårige erfaring og
ekspertise til kun at give de bedste løsninger i følgeskab med den
bedste service.
Vores områdechef Linda siger: “For mig handler det om altid at være
et skridt foran, se mulighederne og holde fokus i det, jeg laver. Det er
vigtigt for mig at være til stede, holde kontakten og skabe den gode
relation. Det, at man taler samme sprog og møder hinanden i øjenhøjde, er en vigtig faktor i erhvervslivet.”
Det tilbyder vi dig som kunde:
• Kandidater med de rette personlige og faglige kvalifikationer
• En personlig konsulent med viden inden for branchen tilknyttet
din virksomhed
• Fleksible rekrutterings-, interim- og vikarløsninger skræddersyet til
dig
Vores hovedkontor er placeret i Kolding midtby, og herfra strækker
vores service sig ud til hele landet. Det betyder, at man kan finde vores
kunder og samarbejdspartnere i alle hjørner af Danmark, og vi kan
derfor hjælpe dig, uanset hvor du er placeret.
Læs mere om, hvad Kandidaterne kan gøre for dig i forhold til at finde
kompetente kandidater inden for IT-branchen på næste side.

Branche - IT
IT-branchen er altid i rivende
udvikling, og det betyder, at man er
nødt til at være omstillingsparat og
innovativ for at følge med.

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

IT-konsulent

Branchen sætter gang på gang nye omsætningsrekorder, hvilket
betyder, at det kræver specielle midler at finde de kandidater, som
kan flytte din virksomhed i den rigtige retning. De midler har vi, da
det er vores hovedopgave at skabe forbindelser mellem kompetente kandidater og firmaer.

Netværksingeniør

Den lave ledighed inden for IT-branchen betyder, at man altid skal
være opmærksom på, hvor potentielle kandidater befinder sig. Det
er vi, så vi hurtigt kan hive talenterne ud til vores kunder.

IT-supporter

Ved os får du en personlig konsulent specialiseret i IT tilknyttet til
at varetage din rekrutteringsproces eller med ansvar for udlejning
af mandskab til dig. Det gør, at du ikke bliver sat ud af drift, hvis du
pludselig mangler medarbejdere. Vi tilbyder derfor også at finde
interim IT-medarbejdere, der kan fungere som en midlertidig
ressource, der bringer organisationen sikkert igennem en akut
opstået situation eller en klart afgrænset planlagt opgave.

Sowareudvikler

Vi elsker teknologi mindst lige så meget, som du gør! Hvilket ligger
til grund for, at vi tager digitale muligheder til os, så vi har mere tid
til at møde dig i øjenhøjde og opfylde præcis dine krav og behov.
Vores egen webudvikler Steffan siger: “IT-verdenen udvikler sig
med lynets hast, så det er derfor ikke kun nok at vide hvilken
løsning, der er bedst for i dag, men også for i morgen”. Det motto
lever vi efter her i firmaet!
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