TALENT FINDING
Rekrutterings aftale

Enkelt
Vi ynder at aftaler skal være
klare, enkle og noget man
holder. Det skal stå klart hvem
der gør hvad, hvornår.
Det samme gør sig gældende
vedrørende afregningen. Af
den aftalte pris betales
halvdelen før vi starter og den
sidste del når I har indgået
aftale med jeres nye
medarbejder.

Transparant
I modtager en ugentlig mail
med status på fremdrift i
processen.
Et enkelt og overskueligt
skema, viser hvilke kandidater
der er i proces og hvor i
processen de er.

Hurtigt
Vi præsentere kandidaterne
lige så hurtigt vi har fundet,
testet og kvalificeret dem.
Det giver kandidaten hurtig
afklaring.
Vi får mulighed for at justere
søgeprocessen løbende.
I får besat den ledige stilling
hurtigst muligt.

Processen step by step
•Beskrivelse af den ønskede faglighed og personlighed
•Oprettelse af søgeprofil
•Søgning i Innergy’s eget netværk og Talentbase
•Innergy afholder første og andet interview med kandidat
•Innergy tester egnede kandidater
•Resume på kandidat fremsendes
•Innergy præsentere kandidaten for klienten
•Kandidat og klient forhandler kontakt
Vi kalder det enkelt, transparent og hurtig talent finding.
Vi har mange års erfaring i at finde talenter indenfor Bio-tech,
Medicinal og relaterede produktionsvirksomheder hertil, samt i
IT Branchen.
Vores Talentbase består af af både højt uddannede og fagligt
kompetente specialister, sælger og leder, spændende fra
førstelinje ledere til executives.
Det er vores målsætning at være betroet rådgiver for både
kandidat og klient i processen. Vi ved at vi sætter kandidaterne
i en svær situation når vi uventet kommer og tilbyder et job
som de tænder på. På den anden side ved vi også at vores
klienter ønsker den rigtige kandidat så hurtigt som muligt.
Vi ønsker at tilgode se alles behov i processen på så reel,
respektfuld og troværdig måde som muligt .
Sammen gør vi arbejdslivet værd at leve.

Innergy Factory, Bygaden 51E, 1. sal, 4040 Jyllinge - www.innergy.dk- +45 7020 0459

