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INTERIM- OG REKRUTTERINGSLØSNINGER 

INDEN FOR LEDELSE



Mangler du en ny leder, men ved ikke, hvor du skal starte jagten? 

Tænk, hvis du nemt kunne uddelegere opgaven til erfarne specialister, 

som sætter alle sejl ind, for at finde den rigtige leder til din virksomhed. 

Det kan du faktisk ved at starte et samarbejde med Kandidaterne!  

    

Vi ved, at den ideelle leder oftest tager lidt længere tid at finde og 

kræver mere af vores rekrutteringskonsulenter, fordi der er langt flere 

kvalifikationer at tage hensyn til. Vi sikrer kvalitetsbevidste løsninger, 

da du hos os får en personlig konsulent med ekspertise inden for 

ledelse tilknyttet.   

Uanset hvilken branche du beskæftiger dig i, og hvilke krav du har til 

en leder, har vi prøvet det før og har derfor ekspertisen til at møde dit 

firma med den rette headhunting eller rekrutteringsløsning.  

   

Vi adskiller os fra vores konkurrenter, da vi udelukkende ansætter de 

bedste rekrutteringskonsulenter fra branchen. De har den erfaring og 

knowhow, som skal til for at tilbyde vores kunder den bedste service 

og skabe de bedste resultater.

Vi tilbyder vores kunder:

   • Kvalificerede kandidater med mange års erfaring og et godt 

     netværk

   • En personlig konsulent med god ekspertise inden for branchen

   • Løsninger med høj kvalitet og fleksibilitet samt den hurtigst  

     mulige proces

Kandidaternes netværk og kunder er spredt over hele Danmark. Det 

betyder, at vi kan hjælpe dig, uanset hvor i landet du befinder dig! 

Vores konsulenter kender markedet i dit nærområde.

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

kompetente ansatte inden for ledelse på næste side. 

Introduktion



Branche -
Ledelse

Vi ved, at det kræver noget helt 

særligt, hvis man skal være leder i en 

virksomhed. 

For at blive sendt ud i en lederstilling fra os, skal man opfylde alle 

de kvalifikationer, som vi ved, der skal til. Vi kræver blandt andet 

mange års erfaring fra branchen, for at vedkommende kan arbejde 

selvstændigt, skabe gode resultater og gå forrest.

Søger man en ny direktør, mellemleder, konsulent eller lignende, 

ligger der et stort arbejde bag at finde den rette til opgaven. 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 leder, du får hen til dig. 

Når vi skal finde den helt rette leder, er headhunting ofte en meget 

relevant metode. Vi headhunter ved at arbejde opsøgende og 

intensivt for at skabe det rette match mellem kandidat, virksom-

hed og job. Udover vores annoncering, så benytter vi os af vores 

brede netværk og vores egen CV-database i headhuntingproces-

sen.

Vi tilbyder også at finde interim ledere, der kan fungere som en 

midlertidig ressource, der bringer organisationen sikkert igennem 

en akut opstået situation eller en klart afgrænset planlagt opgave. 

Vi har en dybdegående viden og forståelse for markedet samt et 

omhyggeligt kendskab inden for en lang række af brancher. Yder-

mere har vi kompetente konsulenter, ekspertisen og tiden til at gå 

i dybden med at finde den rigtige person til at varetage stillingen.

Vi ved, hvor vigtigt det er at finde den rette leder eller specialist til 

ens virksomhed, og derfor tager vi afgørende strategier inden for 

lederrekruttering i brug i jagten på din næste resultatorienterede 

leder. Vi lægger vægt på, at man som ansvarlig forstår at tænke nyt 

og møder udfordringer med et drive, for faktum er, at markedet 

altid er i konstant udvikling. 

VI REKRUTTERER 

ARBEJDSKRAFT TIL EN 

RÆKKE AF STILLINGER 

INDEN FOR BRANCHEN - 
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Marketingchef
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