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VIKAR- OG REKRUTTERINGSLØSNINGER 

INDEN FOR TEKNIK



Tænk, hvis du ubesværet kunne finde nyt mandskab, uanset dine krav 

og uden selv at skulle lægge arbejde i det. Det er virkeligheden for 

vores kunder, som finder deres arbejdskraft gennem os.

Kandidaterne fungerer som din interne HR-afdeling og uanset dit 

behov for medarbejdere, kan vi klare opgaven. Det betyder, at vi kan 

rekruttere få kandidater med henblik på fastansættelse, 100 kandidater 

til kortere eller længere vikariater eller headhunte den leder, du har 

brug for. Vi har prøvet det mange gange før og er også klar til at finde 

de rette løsninger til dig.

I samarbejdet med os får du skræddersyede løsninger, der passer til 

netop din virksomhed. Fra start til slut vil du have en personlig kon-

sulent med specifik erfaring inden for teknik tilknyttet, og derfor kan du 

stole på at få den hjælp, du skal bruge, samt at vi forstår, hvilke kvali-

fikationer stillingen kræver. 

Vores konsulent Jeppe siger: "For mig er det afgørende, at kunden er 

tilfreds med vores mandskab, men det er ligeså vigtigt, at vores 

mandskab har det godt ude hos kunden!"

Vi tilbyder vores kunder:

   • Kandidater, der opfylder både personlige og faglige krav til  

     stillingen

   • En personlig konsulent med erfaring inden for branchen til at  

     varetage opgaven og følge den til dørs

   • Løsningsorienteret proces, der fungerer hurtigt og fleksibelt 

Vores service når ud over hele Danmark, og derfor betyder det ikke 

noget, hvor i landet du befinder dig. Vores konsulenter har en finger i 

jorden og ved derfor, hvad der rører sig i det lokale erhvervsliv.  

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

kompetente ansatte og vikarer inden for teknik branchen på næste 

side.

Introduktion



Branche - Teknik

Tekniske talenter er en mangelvare, 

og det er ikke nemt at finde de

kandidater, som kan skabe værdi

for dit firma. 

Vi finder de tekniske profiler, som Danmark tørster efter. Ingeniører 

og teknikere af forskellig art er alle specialister inden for branchen. 

Vi er specialister inden for vikar- og rekrutteringsløsninger. Derfor 

kan vi hjælpe dig med at finde præcis de medarbejdere, du leder 

efter.

Fordi vi har konsulenter med ekspertise inden for rekruttering af 

gode tekniske fagfolk, forstår vi dine behov og formår at tage højde 

for de små tekniske detaljer. 

Vi ved, at erhvervslivet er meget turbulent, og det gælder især 

også inden for teknik-branchen. Det betyder, at du på grund af de 

svingende konjunkturer kan mangle arbejdskraft med kort varsel 

eller pludselig stå med for mange mand.

Kandidaterne har tilpasset sig til at matche denne tendens, så du 

hurtigt kan få kvalitetsbevidste løsninger hele året rundt. Du kan 

altså leje en vikar eller fastansat i en kortere eller længere periode 

og afskedige dem med kort varsel. Dermed kan du nemmere 

justere dine omkostninger, hvis du har lejet arbejdskraft fra os frem 

for at have hyret selv. 

Kvalitetsbevidste løsninger er hos os ikke ensbetydende med høje 

omkostninger. Derimod er det vores mål altid at give den bedste 

service til konkurrencedygtige priser. Vi kender faget og har erfa-

ringen, der gør, at vi ved hvilke krav, der er til medarbejdere inden 

for teknik.
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