
FIND & CONNECT
Velvalgt personale er en stor Succes

REKRUTTERING

HEADHUNTING

EMPLOYER BRANDING
Vi brander din virksomhed som arbejdsgiver

Vi kontakter og formidler de relevante kandidater

Vi finder og udvælger dine næste medarbejdere



REKRUTTERING

Brug Find & Connects rekrutteringsservice, hvis du ønsker en ekstern partner til at varetage 
den mere klassiske rekrutteringsproces. Vores rekrutteringspakke indeholder: 

✔ Opsætning af jobopslag.
✔ Håndtering af CV’er og ansøgninger.
✔ Screening af CV’er.
✔ Planlægning og indkaldelse til samtaler.
✔ Opslag på Jobfinder, LinkedIn, IT-jobbank, Jobindex og Jobnet.

JOBOPSLAG
✔ Tekstforfatning af jobopslag.
✔ Levering i løbet af to arbejdsdage.
✔ En korrekturgang.
✔ I leverer info, stikord, evt. en skabelon, links til hjemmeside mv.

PRISLISTE 2022

Kr. 75.000,-
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Kr. 28.650,-

Kr. 950,-

Kr. 2.400,- Kr. 2.250,- Kr. 2.170,-

PERSONANALYSER
Vi anvender flere forskellige personanalyser med en tilhørende tilbagemelding, de anvendes typisk 
efter anden samtale. Til rekruttering af flere medarbejdere tilbyder vi et klippekort. 

PERSONANALYSE           KOGNITIV TEST            TYPOLOGITEST 

OUTPLACEMENT
✔ Individuel samtale om potentielle nye udfordringer, vejledning og finpudsning af CV-profil, der er
 rettet mod det dynamiske arbejdsmarked.
✔ En psykologtime med henblik på afslutning af seneste ansættelse.
 (mulighed for tilkøb af ekstra timer).
✔ Afdækning af arbejdsmarkedet i samarbejde med klienten.

RÅDGIVNING

STRATEGISK RÅDGIVNING
Professionel håndtering, sparring og rådgivning øger chancerne for at finde de rigtige
medarbejdere. Rådgivning om rekrutteringsstrategi og sparring til HR-afdelingen.

Timepris:

Alle priser er ekskl. moms.

  

Kr. 42.099,-

HEADHUNTING LITE

Headhunting af kvalificeret arbejdskraft til jobtitler som: Regnskabs-
medarbejder, Indkøber, HR-personale, VVS’er og lignende. Headhunting 
Lite er til stillinger uden personaleledelse. Samme pakkeindhold som 
’Headhuntingpakken’.

Uden 6 måneders garanti på ansættelsen:

HEADHUNTING

Med headhunting kontakter vi de relevante kandidater. Anvend headhunting, når der er behov 
for en erfaren kandidat i stillingen – og du samtidig ikke vil afvente, at de rigtige kandidater
finder netop jeres stillingsopslag. 

Samlet pakke til headhunting af kvalificerede eksperter til jobtitler som: Supply Chain Manager, HR 
Manager, Product Owner, Softwareudvikler, Arkitekt, Ingeniør, Navigator, Maskinmester og jobs på 
lignende niveau med teamledelse af maks. ti medarbejdere. (Vi giver pristilbud på headhunting til 
Executive stillinger ud fra konkrete forespørgsler). Headhuntingpakken indeholder:

✔ Opstartsmøde, profilafklaring mv.
✔ Manuel headhunting af kandidater med de rette kvalifikationer.
✔ Gensidig interesse hos kunden, afdækkes ud fra kandidatens CV.
✔ Indkaldelse til fysiske samtaler.

6 måneders garanti på ansættelsen. Headhunting Pro:

INCL. REKRUTTERING        DU SPARER Kr. 5.249,-

Kr. 51.599,-

Kr. 1.450,- Kr. 28.955,-

Kan bestilles samlet med 4-5 forløb ad gangen.



Udarbejdelse af en arbejdsgiveridentitet og dokumenteret Employer Branding Strategi for året,
med tilhørende videomateriale til kommende rekrutteringer.

PROCESSEN INDEHOLDER
Arbejdsgiveridentitet og en proces med:
✔ Research på markedsposition og nærmeste fem konkurrenter.
✔ To dages dataindsamling.
✔ 16 medarbejdersamtaler.
✔ Identificering af eksisterende rekrutteringsudfordringer.

PRODUKTET INDEHOLDER
✔ Layout af Employer Branding Strategi for året.
✔ Fastholdelsesstrategi.
✔ En Employer Branding video (varighed 90-150 sek.).
✔ To medarbejdervideoer (op til 120 sek.).
✔ Én specifik rekrutteringsvideo.

Pakken skræddersyes efter behov.
Priseksempel med ovenstående indhold:
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Find & Connect ApS  •  Frederiksgade 8  •  5700 Svendborg  •  Tel.: +45 5385 1911  •  info@findconnect.dk  •  www.findconnect.dk
  

FIND & CONNECT
Velvalgt personale er en stor Succes

Kr. 187.000,-

EMPLOYER BRANDING

Videooptagelsen foregår i din virksomhed og tager typisk 1-2 arbejdsdage.

FIND & CONNECT
Velvalgt personale er en stor Succes

FASTHOLDE

STRATEGI
2022
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