Screening og Rekruttering

Få kvalificeret hjælp til at se ind bag alle lag hos dine kandidater.
Screening og rekruttering er en mulighed for at opnå det perfekte
match mellem virksomhedens og ansøgerens forventninger.
Minimer risikoen for fejlrekruttering – det sparer virksomheden
både tid og penge.

Hvis I har valgt, selv at stå for rekrutteringsprocessen, venter den
sværeste opgave, når I sidder
tilbage med de kandidater, der
alle har de fornødne faglige kvalifikationer – hvordan udvælger I
den bedst egnede kandidat?
Center for HR tilbyder en screening
af spidskandidaterne med et profilværktøj, der sikrer virksomheden et
veldokumenteret og højt kvalificeret
grundlag for at træffe den endelige
afgørelse.
En professionel screening kan spare
virksomheden både tid og penge,
da en fejlansættelse kan have store
omkostninger. Ikke bare økonomisk,
men også personale- og ressourcemæssigt.

Center for HR er specialister inden
for screening. Vi har et af verdens
bedste profilværktøjer i Insights®
Discovery Personprofilen – hvilket
også kan være medvirkende til, at alle
kandidater får en god og professionel
oplevelse af virksomheden.

Screening omfatter:
•

Insights® Discovery Personprofil
på kandidaten

•

Tilbagemelding til kandidaten på
baggrund af personprofilen

•

En samlet vurdering af kandidaten
på baggrund af profil og CV.

Hvorfor screening?
• Screening støtter op om en
optimal rekrutteringsproces både
for kandidaten og virksomheden.
• Screening giver en kvalificeret
vurdering af kandidatens personlighed.
• Screening finder det perfekte
match mellem kandidatens ønsker
og virksomhedens forventninger.
• Screening minimerer risikoen for
fejlrekruttering.

”Hos SOS Børnebyerne er vi afhængige
af at finde de helt rigtige mennesker.
Personlighed, engagement og drive
er afgørende, udover rent faglige kompetencer. I ansættelsesprocessen er
Center for HR med til at sikre, at vi
vælger den rigtige kandidat.
Og Insights® Discovery Personprofil
er også et fint værktøj efterfølgende”.
Lisbeth Stausholm Zacho,
Administrationschef, SOS Børnebyerne
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Har I brug for en mere
omfattende rekrutteringsløsning?
Center for HR skræddersyr rekrutteringsopgaven sammen med virksomheden,
så den er tilpasset de konkrete behov og
ønsker. Vi har ekspertise på alle niveauer

i en rekrutteringsproces, og kan
blandt andet også hjælpe virksomheden med employer branding,
udfærdigelse af stillingsbeskrivelse
og headhunting.
– ring og aftal et møde med
Janne Bjerring eller Niels Henriksen
på tlf. 72 345 999 – så sammensætter
vi en pakke efter virkomhedens
behov.
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Rekruttering er en del af vores
Servicepakke, hvor vi tilbyder et unikt koncept
af ydelser – hele vejen rundt om HR.

Center for HR ved, at succesfuld rekruttering kræver mere end
et CV og eksamensbeviser. Vi har redskaberne til at finde frem
til det perfekte match mellem kandidaten og virksomheden.
Din sparringspartner
Center for HR er en national konsulentvirksomhed inden for
Human Resource. Vi tilbyder at være sparringspartner for din
virksomhed i forhold til dine HR-mæssige muligheder og udfordringer. Vi lægger op til et samarbejde, hvor vi er tæt på
din virksomhed og dens udfordringer, således at vi kan finde
og implementere varige løsninger.
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