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Tænk, hvis der fandtes en nem og enkel løsning, som hurtigt kunne 
sikre dig kvalificeret mandskab til gode priser. Og forestil dig så, at det 
eneste du skal gøre er at starte et samarbejde med Kandidaterne. Så 
enkelt er det faktisk.

Uanset om du har brug for en enkelt kandidat til en kortsigtet periode 
eller 100 kandidater til et længerevarende vikariat, kan du stole på os. 
Vi har prøvet det før og har derved ekspertisen til at møde præcis din 
virksomhed med den rette vikar- og rekrutteringsløsning. 

Vi er kritiske og ansætter derfor kun topfolk fra branchen. De har den 
erfaring og viden som skal til, for at give vores kunder det bedste resul-
tat.

Med os får du blandt andet:

   • Kandidater, som vi kan stå inde for
   • Erfarne konsulenter tilknyttet opgaven, der har ekspertise inden
     for branchen
   • Kvalitetsbevidst og hurtig proces, så du straks kan få 
     kandidaterne ud til dig

Vi synes, det er fedt at arbejde med forskellige mennesker, og derfor er 
vores kunder spredt over hele landet. Det betyder, at vi har en løsning 
til dig, uanset hvor i Danmark du er placeret. 

Læs mere om, hvad Kandidaterne kan gøre for dig i forhold til at finde 
kompetente ansatte og vikarer inden for bygge og anlæg på næste 
side.

Introduktion Branche -
Bygge og anlæg

Med virksomheder som bevæger sig 
inden for bygge og anlæg, er det
vigtigt altid at gøre et godt stykke 
arbejde. 

Derfor skal alle vores ansatte som tommelfingerregel have mini-
mum 5 års erfaring. Det gør, at de kan arbejde selvstændigt og kan 
skabe gode resultater. 

Vi har forståelse for, at erhvervslivet er meget turbulent, og at man 
derfor med kort varsel kan mangle mandskab. Dermed er vi blevet 
eksperter i at finde hurtige og kvalitetsbevidste løsninger. I praksis 
betyder det, at hvis du kontakter os med en hastesag, slår vi 
stillingsbetegnelsen op i vores system, og i løbet af få sekunder har 
vi overblik over alle de kandidater, som vi kan kontakte. Herefter 
går vi i krig med listen over potentielle medarbejdere. Det vil sige, 
at vi i de fleste tilfælde kan have en kompetent person klar i løbet af 
meget kort tid.

Er der eksempelvis en kunde, som skal bruge en håndfuld elektri-
kere i Aarhus hurtigt, slår vi stillingen op i området og har hurtigt 
mange faglærte i en radius på 40 kilometer på hånden. Det bety-
der, at vi bestræber os på at kunne levere kvalificerede medarbej-
dere meget hurtigt.

Et samarbejde med Kandidaterne svarer til en intern HR-afdeling. 
Forskellen er dog, at vi tilbyder bedre kvalitet for billigere pris og 
har den ekspertise, som du har brug for.
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