Search &
Selection
... Rekruttering af kvalificerede medarbejdere

-Yes we do mind...

Hvem er MatchMind
MatchMind blev etableret i 2003, og har siden da, løst mange opgaver inden
for et bredt felt af brancher og fag, og til både private og offentlige virksomheder. MatchMind er landsdækkende med kontorer i Frederikshavn, Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense og Glostrup.
Vision og strategi
MatchMind’s vision er at indtage en fremtrædende position på det danske
marked for rekruttering. Visionen realiseres ved, at vi agerer som en velfunderet og attraktiv samarbejdspartner, hvis ydelser baserer sig på en professionelt indstillet, kunderettet organisation, der trives med opgaverne og
hele tiden udvikles.
Vores strategiske platform er et konstant kundefokus og en proaktiv tilgang
til opgaverne. Det forpligter og stiller store krav, men sikrer, at vores høje
kvalitets- og serviceniveau fastholdes som et af de bedste i branchen.
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Search & Selection
Virksomheder må agere under stadigt mere dynamiske og konkurrenceprægede vilkår. Det kræver de rigtige medarbejdere i alle funktioner, og det
kræver omhu i disponeringen af tid og omkostninger. For en virksomhed vil
det ofte være forbundet med stor ressourceindsats at søge efter nye medarbejdere. Med MatchMind som samarbejdspartner kan virksomheden
hurtigere og mere præcist få dækket sit behov for kvalificerede specialister
og generalister.
Spar tid og omkostninger
• Vi gennemfører hele processen - det sparer tid, ressourcer og penge
• Vi sørger for grundig, løbende dialog - det fastholder målet og konsensus
• Vi træffer hurtige beslutninger - det fremmer den nødvendige afklaring undervejs
• Vi afsøger mulighederne proaktivt - det udvider feltet af kandidater
• Vi arbejder med struktur og stram styring - det sikrer kvalitetsniveauet
• Vi følger tæt op i slutfasen - det øger sikkerheden for det rigtige resultat for både kunde og kandidat
www.matchmind.dk

Overlad hele forløbet til os
MatchMind tilbyder at gennemføre hele rekrutteringsprocessen fra analysen til den rette kandidat er fundet, men vi tilbyder også fleksible løsninger,
hvor kunden selv deltager i / forestår dele af rekrutteringsprocessen og vi
tager os af resten. Som altid med et højt kvalitetsniveau for øje med henblik
på at skabe den solide løsning.

• Kunden
• MatchMind

Trin 1 - Behovsafdækning
• Behov for ny medarbejder opstår
· Intern rekruttering

Trin 2 - Foranalyse
• Stillingsbeskrivelse

Trin 3 - Search

• Jobkravprofil og virksomhedsprofil

• Annonceringsstrategi
(Sociale medier / Jobsites)

• Udarbejdelse af annonce

• Kandidatdatabase

· Rekrutteringsbureau

• Godkendelse af annonce

• Search

· Search & Selection

• Klargøring til annoncering

• Modtagelse af ansøgninger

Trin 4 - Selection

Trin 5 - Præsentation

Trin 6 - Kontrakt

• Bekræftelser udsendes til kandidater

• Referencer

• Kontrakt udarbejdes af kunden

• Screening og rangering af kandidater

• Evt. 2. samtale

• Kandidat underskriver kontrakt

• Evt. dialog om kandidat-rangering

• Udvælgelse af kandidater til præsentation

• Interne HR-procedurer

• Indkaldelse til samtaler

• Samtaler hos kunden

• Evaluering og statistikker

• Samtaler hos MatchMind

• Finalekandidat tilbydes ansættelse

• Kandidat opfølgning

• Test med personprofil-analyse

• Begrundet afslag til øvrige kandidater

• Garantiopfølgning

Vi sikrer a perfect match
MatchMind bistår virksomheder over hele landet med at finde de bedst egnede medarbejderprofiler inden for en bred vifte af brancher og fagområder. Vores konsulenter tilbyder stor viden og ekspertise på hver deres felt,
ikke mindst i kraft af deres faglige baggrund og tidligere praktiske erfaring
fra erhvervslivet. De tænker både forretningsmæssigt og kreativt for at sikre
”a perfect match”.

MatchMind løser opgaver på alle stillingsniveauer. Udpluk:
Area Sales Manager · Automatikspecialist · Beregner, byggeri · Beregner, grønne anlæg
Beregner, styretavler · Betonformand · Elektronikfagtekniker · Entrepriseleder · Fabrikschef · Finance Assistent · Finance Manager · Formand til anlæg · Indkøber · IT-arkitekt
IT-integrationsspecialist · IT-supporter · IT-systemintegrator · Key Account Manager
Koncernøkonomichef · Konstruktør, byggeri · Konstruktør, stål · Kvalitetschef · Lønningsbogholder · PLC programmør · Produktionsteknolog · Projektchef, byggeri · Projektleder,
byggeri · Projektleder, IT · Regnskabsansvarlig · Regnskabschef · Salgs- og projektingeniør
Softwareudvikler · Supply Chain koordinator · Teknisk Designer · Værkfører · Værkstedsleder · Webudvikler.

www.matchmind.dk

Kundernes tilfredshed
- vores styrke
Professionel behandling

Hurtigt og effektivt forløb
»MatchMind har hjulpet os med at finde
de helt rigtige medarbejdere ad flere omgange. Hele forløbet har foregået hurtigt,
effektivt og med fokus på vores værdier.
MatchMind har fuldt ud dækket vores behov for medarbejdere.«

»Vi har været meget glade og tilfredse med
de medarbejdere, som vi har fået tilbudt af
MatchMind. MatchMind har dækket vores behov og ønsker til rekruttering af nye
medarbejdere når de opstod. Vi har fået en
professionel behandling hver eneste gang.«





Green Instruments, direktør Oluf Sigh

Lund & Staun, direktør Michael Lund

Dygtige konsulenter
»Vi valgte MatchMind på grund af deres
erfaring og dygtige konsulenter. Vi har kun
haft gode og positive rekrutteringsforløb,
og der har altid været tilfredshed over hele
linjen.«
VME Simonsen & Wendt, direktør Kim Larsen

Jobs til mennesker Mennesker til jobs

Hjerne & sjæl
At matche menneske og job kræver ikke alene erfaring, indblik og omtanke. Det kræver også engagement og omhu. Evne og vilje til at lægge både
hjerne og sjæl i opgaven - hver gang. Det er derfor vi kalder os MatchMind.
»Vi skal give os 100% hver eneste dag,
ellers har vi ikke gjort det godt nok. Det
kræver topmotiverede medarbejdere.
Succesopfyldelse er afgørende, men
herudover lægger jeg vægt på vores
evne til at forny og udvikle os. Vi skal
hele tiden bevæge os og sætte nye
mål...«
Adm. direktør Karin Brorsen
MatchMind

MatchMind er medlem af DI og Vikarbranchen under DI

www.matchmind.dk
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