PRODUKTBLAD / Search/Selection
Vi har stor erfaring med rekruttering på alle niveauer, men har de senere år især arbejdet med Executive og Specialist
rekruttering. Vi mener, at fokus og indsigt er nøgleord, så hvis du har opgaver på disse niveauer, er du gennem et samarbejde med os sikret et 100% professionelt rekrutteringsforløb.

PROCESSEN
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Indgående samtaler med virksomheden for at analysere jobindhold og præsentationskrav
Opstilling af jobprofil
Udarbejdelse af stillingsannoncer
Annoncering på HR-Business egen jobportal, LinkedIn o.a.
Aktiv Search gennem netværk / CV-database
Interviews med kandidater
Gennemførelse af personprofilanalyser / adfærdsanalyser og evt. færdighedstest på udvalgte kandidater
Præsentation af udvalgte kandidater med deltagelse af HR-Business og beslutningstagere fra virksomheden
Referencer
Sparring i forbindelse med ansættelse
Opfølgning / evaluering
– typisk ca. 6 uger efter ansættelsestidspunktet
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Din professionelle HR-partner, som gør forskellen

Vores erfaring viser, at et veltilrettelagt introduktionsforløb har afgørende betydning for fastholdelse af medarbejderen.
Derfor stopper samarbejdet med HR Business ikke ved ansættelsen af den nye medarbejder. Som en ekstra garanti tilbyder vi opfølgning i form af en evalueringssamtale mellem lederen og medarbejderen efter 3 måneders ansættelse. Derved
sikrer vi, at introduktionsperioden er forløbet tilfredsstillende og samtidig giver det mulighed for eventuelle justeringer.

Kontakt
Vi er altid parat til et uforpligtende møde, hvor vi sammen vurderer mulighederne for et samarbejde, der giver resultat.

HR-Business

Helle Ulbak
Executive Consultant & Business Coach
Tlf.: +45 2123 2254
E-mail: Helle@HR-Business.dk

www.HR-Business.dk
Helle Ulbak er certificeret Business Master Practitioner i Coaching og NLP og benytter værktøjer fra Strandgaard Consulting Transforming Coaching og Richard Bandler.
Helle Ulbak er desuden certificeret bruger af THOMAS International og Identity Compass Profile værktøjer.Helle Ulbak følger
de standarder og den etik, som er foreskrevet af The International Coach Federation.
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