Headhuntning
… lige i øjet !

Vi vil være

Kundens naturlige valg
af samarbejdspartner
Nielsen & Wadsbach ønsker at fremstå som en innovativ partner
for danske virksomheder, der har brug for sparring indenfor
‘headhuntning og rekruttering’

Hvordan

Værdi for kunden

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens kultur
og succeskriterier, og fokuserer fra starten på
at sikre en forudsigelig proces.

Vellykket rekruttering betyder øget kvalitet og effektivitet, bedre trivsel og deraf større plus på
bundlinjen.

Virksomhedens nøglemedarbejdere i berørte
afdelinger involveres, så vi meget hurtigt kan
komme i gang med at lede efter rette kompetencer i såvel netværk som ved søgning.

Det sker dog ikke, hvis man bruger opslaget fra
sidst, slår det op de samme steder som man plejer
og dernæst vælger en kopi af jer selv.

Vi tilstræber at være tro mod rekrutteringsbranchens uskrevne regler, så længe det kommer vores kunder til gode
Vi arbejder med tætte relationer og effektiv
kommunikation.

Derfor handler det ikke kun om at sikre den rette
medarbejder her og nu, men også at sikre kvalificeret arbejdskraft på sigt.
Undersøgelser viser, at rekruttering og udvælgelse
er enhver organisations vigtigste kort for at opnå
positive tal på bundlinjen, og omvendt er det selvfølgelig en stor udgift, når der fejlansættes.
Den indsigt der kræves for at nå det rigtige resultat, har Nielsen & Wadsbach !

Garanti
6
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Ved garanti påtager Nielsen & Wadsbach sig, uden rekrutteringshonorar, at gennemføre rekrutteringsforløbet igen, såfremt den nyansatte medarbejder/leder fratræder sin stilling
grundet afskedigelse eller efter eget ønske inden for en periode
af 6 måneder efter tiltrædelse.
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Danmarks mest Fleksible

’Headhuntning og
Rekrutterings konsulenter’
Med mange års erfaring indenfor flere brancher, som såvel
timelønnet over mellemleder til direktør, har vi ’det’, der skal til
for at finde ’din’ næste kollega.
Nielsen & Wadsbach er et af Danmark’s mest fleksible rekrutteringsbureauer med nogle dygtige
headhuntere.
Med mange års erfaring, vil vi være kundens foretrukne sparringspartner inden for headhuntning og
rekruttering.
Vi er en virksomhed, der med et stort netværk i
hele Danmark, kan finde selv den bedst gemte kompetence til netop ‘din’ virksomhed.
Vi finder kompetencer i alle brancher, og vores
spidskompetence er ‘salg/marketing’ og ‘IT/IKT’. Vi
har med vores mangeårige erfaring i forskellige
brancher, det bedste udgangspunkt, for at finde de
rigtige kandidater.

Vi vil være den sparringspartner, der er ‘hele’
virksomhedens naturlige valg, når der skal findes
‘skarpe’ kompetencer til virksomhedens vækst, på
såvel kort som lang sigt.
Vi vil have organisationen, der er i stand til at
give vores kunder det kompetente modspil, som
holder medarbejder investeringer på et niveau,
der passer til den tid, vi står i.
Vi og vores netværk vil kunne dække alle rekrutteringsopgaver i bred forstand, med speciale indenfor IT (Informations Teknologi) IKT
(Information og Kommunikations Teknologi) og
salg/markedsføring.
Vi vil, at ALLE vores kunder er referencekunder.

- vi gør forskellen!
Opfølgning
Status efter 2 – 3 måneder
Ansættelse
Rådgivning
Referencer
Kontraktforhandling
Ansættelse
Præsentation
Skriftlig & mundtlig
analyserapport
CV & ansøgning
Eksamenspapirer
Udtalelser

Start
Samarbejdsaftale underskrives
Analyse
Møde med ledelsen
Virksomheds- & afdelingsprofil udarbejdes
Interview
Telefonisk interview
Dybdeinterview
Personlighedsanalyse
MPA
Adfærd & teamroller
Afstemning af analysen

En virksomhed med personligt engagement
Nielsen & Wadsbach er en virksomhed med flad organisation, hvor vi ligger vægt på
direkte kontakt mellem kunder og headhuntere i hele processen!

Kontakter:
Ulrik Krogh Nielsen
Headhunter & Partner
ukn@nogw.dk
+45 2270 2294

Tommy Thy Wadsbach
Headhunter & Partner
ttw@nogw.dk
+45 5084 8260

Carsten Jens Carlstedt
Headhunter og
Organisationsudvikling
cjc@nogw.dk
+45 2011 0408

Maja Deleuran
Headhunter
md@nogw.dk
+45 2625 6046

Anni Byskov
Marketingsansvarlig
aby@nogw.dk
+45 6166 7458

Allan Ugilt
Headhunter
asu@nogw.dk
+45 3046 5838

Hovedkontor:
Egevej 3
8370 Hadsten

Afdelingskontor:
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Afdelingskontor:
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
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