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Virksomheds- og stillingsprofilering: Vi mødes med en 
eller flere repræsentanter fra din virksomhed og udarbejder 
sammen en opgave- og profilbeskrivelse for den stilling, du 
ønsker besat. Denne beskrivelse indeholder bl.a. en beskri-
velse af virksomheden og stillingen, forventninger til kandi-
datens faglige kompetencer, kandidatens personprofil samt 
succeskriterier og ønskede resultater. Vi fastlægger 
desuden en tidsplan for hele forløbet. Herefter udarbejdes 
et stillingsopslag, som godkendes af din virksomhed og 
annonceres på vores website, på Jobnet.dk, på Linkedin, 
Facebook samt øvrige medier der ønskes.

Selection: Vi danner, på baggrund af vores search, en 
bruttopulje med kandidater, der matcher de grundlæggen-
de krav. På baggrund af det udvælger vi en pulje, som vi 
tager et telefonisk eller fysisk interview med, og afklarer evt. 
spørgsmål, samt rammerne for jobbet og stillingen.

Search: Uanset om vi taler almindelig rekruttering eller 
headhunting, så er en fast del af vores proces, at vi arbejder 
opsøgende og intensivt for at skabe det rette match mellem 
kandidat, virksomhed og job, indenfor vores beskrivelse af 
opgaven i pkt.1. Udover vores annoncering, så benytter vi os 
af vores brede netværk, vores egen CV database, Linkedin 
(herunder Recruiteradgang til CV database).

Interview, profilanalyser og referencer: Når vi har 
udvalgt de bedste kandidater, går vi videre til næste skridt, 
som påbegyndes med et personligt og dybdegående 
interview samt oftest en profilanalyse af en certificeret 
konsulent. På de kandidater der går videre fra denne fase, 
bliver der lavet reference opfølgning.

Det er både svært og tidskrævende at finde den helt rette medarbej-
der. Forestil dig, at du kan finde din nye medarbejder uden selv at 
bruge en masse arbejdstimer og uden at slække på kvaliteten. Det kan 
faktisk lade sig gøre ved at samarbejde med Kandidaterne.

Kandidaterne sørger for rekrutteringsprocessen fra start til slut. Vi 
finder kandidaterne og foretager det afsluttende match. Vores motto er 
“mennesker med værdi”, fordi vi har stor erfaring med at sammensætte 
virksomheder med passende personligheder.

Vi dækker hele Danmark og har fokus på både det nationale og det 
lokale arbejdsmarked. Vi har hovedkontor i hjertet af Kolding og satel-
litkontorer spredt over hele Danmark. 

Kandidaterne råder desuden over velafprøvede kvalitetssystemer og 
en omfattende elektronisk CV-database med flere tusinde kandidater 
indenfor mange forskellige brancher. 

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 løsninger inden for rekruttering, interim og headhunting 
skræddersyet til dig 

Hos Kandidaterne vil du altid få rekrutteringsløsninger af høj kvalitet, 
fordi vi har en dyb viden om rekruttering, en stor passion for branchen 
og en solid forståelse for dem, som det hele handler om, nemlig men-
nesker og virksomheder. 

Læs mere om vores rekrutteringsproces på den næste side. 

Introduktion Headhunting &
Rekruttering
For at sikre en e�ektiv og succesfuld rekruttering af din nye 
medarbejder, arbejder vi ud fra en særdeles velafprøvet 
rekrutteringsproces, som er inddelt i syv faser: 

1.

2.

3.

4.

VI REKRUTTERER OG HEAD-
HUNTER TIL EN RÆKKE AF 
BRANCHER - HERIBLANDT: 

Ledelse
Salg og marketing
Administration
IT
Teknik
Bygge og anlæg
Kantine og rengøring
Lager, industri og produk-
tion
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Skulle kandidaten, og dermed jeres nye medarbejder, stoppe i jobbet 
indenfor den aftalte garantiperiode, sikrer vi selvfølgelig at levere en 
ny kandidat kvit og frit.
Det er selvfølgelig altid muligt at tilpasse processen til din virksom-
heds specifikke ønsker og behov, uden at vi går på kompromis med 
kvalitet og det endelige resultat.
Vi opdaterer dig løbende gennem hele rekrutteringsprocessen og 
giver dig klar besked omkring status på forløbet. Da det er vigtigt for 
os at sikre, at samarbejdet mellem din virksomhed og din nye medar-
bejder bliver en succes.

5.

7.

6.

Kandidatpræsentation: Typisk vil vi nu stå tilbage med 3-5 
kandidater, som vi mener matcher jer som virksomhed samt den 
givne stilling. Disse vil blive præsenteret for jer på et møde, og 
herefter vil der være en fysisk præsentation ifm. et interview, hvor I 
deltager. Ved enkelte opgaver vil der i forbindelse hermed, kunne 
blive udført yderligere test, psykologisk screeningstest, fagprøve 
eller lign.

Opfølgning: I løbet af de første 3 måneder har vi løbende dialog 
med jer som virksomhed, og kandidaten - herunder min. to sam-
taler. Dette er til for at tilsikre tilpasning samt at evt. spørgsmål og 
“udfordringer” afklares, så vi er sikre på, at det er den helt rette 
kandidat i står med efter prøvetids ophør - samt at denne kandi-
dat føler sig tilpas og “hjemme” i den nye stilling.

Finalepræsentation og kontrakt: Vi udvælger nu sammen den 
“endelige” kandidat, og vi foretager kontraktforhandling og under-
skrift i samspil.

Hos os �nder du mennesker med 
værdi, og vores jobkonsulenter 
står klar til at hjælpe dig.
“
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