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� Vi skriver dit jobopslag

� levering: 2 arbejdsdage.

� 1 revision

� Du leverer info; evt. stikord, skabelon, 
links, links til hjemmeside eller
andet.

Jobopslag Pris kr. 450,- Pris kr. 26.000,-

� Jobopslag

� Håndtering af CV og Ansøgninger

� Screening af CVér

� Planlægning og Indkaldelse til samtale

� Fremsendelse af Ansættelseskontrakt

� Opslag på Linkedin, Jobindex eller IT 
Jobbank, samt Jobnet

Rekrutteringspakke

Rekruttering

Opstartsmøde 1 time, afklaring af person profil.�

Telefoninterviews og skype samtaler med interesserede kandidater.�

Gensidig interesse forhøres hos kunden.�

Indkaldelse til fysiske samtaler.�

6 måneders garanti på ansættelsen.�

Headhuntings opgaven påbegyndes, der tages kontakt til potentielle. kandidater med rette 
kvalifikation.

�

Headhunting Professionel - Executive og ekspertniveau

Headhunting (taget udgangspunkt i stillinger som Executive, maritime executive, 
IT eksperter og lign.)

Pris kr. 49.000,-

Jobopslag skrevet og opslået på jobnet.�

Fremsendelser af jobbeskrivelse.�

Håndtering af CV og Ansøgninger.�

Gensidig interesse forhøres hos kunden.�

Planlægning og indkaldelse til samtale.�

For screening af interesserede kandidater og fremsendelse af CVér til kunden.�

Headhuntings opgaven påbegyndes, der tages kontakt til potentielle kandidater med rette 
kvalifikation.

�

Opstartsmøde 1 time, afklaring af person profil.�

Headhunting - og Rekruttering Lite - Kvalificeret arbejdskraft

Headhunting (taget udgangspunkt i stillinger som regnskabsmedarbejder, indkøber, sygeplejerske, 
navigatør, maskinmester, VVS’er og lign.)

Pris kr. 39.500,-

Headhunting Kursus til HR medarbejder, ring og hør nærmere.

Udfoldelse af medarbejdernes fulde potentiale. Bl.a. skabelse af medarbejder og lederudvikling. 
Typologitest samt tilbagemelding samtale.

Individual person analyse. Personlighedstest samt tilbagemelding samtale.

Vurdering af kandidaternes potentiale for succes på jobbet. Logisk analytisk test og 
tilbagemelding samtale.

Rådgivning

Pris kr. 2.170,-

Pris kr. 2.400,-

Pris kr. 2.250,-

Individuel samtale omkring potentielle nye udfordringer, vejledning. bl.a. finpudsning af 
CV profil.

�

En psykolog time, for at styr og ro på tankerne.�

Rekrutterings arbejde omkring ønskede arbejdspladser og brancher.�

4 skype samtaler med den rekrutteringsansvarlige undervejs, 
hvor den individuelles jobsøgningsproces smeltes sammen med 
den rekrutteringsansvarliges proces.

�

Outplacement

Ønsker I som selskab at hjælpe jeres kollega godt videre, i jagten på nye udfordringer? Et 
resultatorienteret forløb hos os er en oplagt mulighed.

Pris kr. 28.000,- 

� Opstartsmøde 1 time på Skype, afklaring af person profil.

� Headhuntings opgaven påbegyndes, der tages kontakt til potentielle kandidater med rette 
kvalifikation.

� Fremsendelser af jobbeskrivelse.

� Fremsendelse af CVér til kunden.

Search Opgave

Pris kr. 37.500,-

Alle priser er ex.moms Alle priser er ex.moms


