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Hos Nielsen & Wadsbach er vi eksperter i headhunting og rekruttering, og vi er specialister i at kombinere
forventninger til kompetencer og kemi samt personlighed. På denne måde sørger vi for at matche kandidaterne til din virksomheds kultur og behov. Vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet, idet vi har kontorer i både
Jylland og på Sjælland, og vi heller ikke er låst til skrivebordet fra 8-16. Vi tager gerne samtaler med kandidater og jer, når det passer – hvad enten det er morgen, middag eller aften, og det er blandt andet med til
at gøre processen kortere, hurtigere og mere overskuelig for alle parter.
Blandt vores nuværende kunder er vi den fortrukne samarbejdspartner fordi:
Vi har kompetencerne
Vi har mange års erfaring fra forskellige brancher
Vi har et stort netværk i hele landet
Vi er yderst fleksible, dedikerede og tilpasningsdygtige
Vi er gode til at skabe relationer og prioriterer godt samarbejde med vores kunder højt
Vi har no cure/no pay i vores konkurrencedygtige prisliste – en garanti for jer
Vi tager udgangspunkt i og sætter os godt ind i jeres kultur og måder at arbejde på, og det gør vi gennem
hele processen. For at finde de bedste kandidater lægger vi også stor vægt på jeres succeskriterier for det
pågældende job. Vi har med vores store netværk og mange års erfaring fra forskellige brancher et professionelt og solidt udgangspunkt, når vi skal finde de skarpeste kandidater til jer.
Alle de her aspekter gør det muligt for os at arbejde målrettet med at finde de helt rigtige kandidater. Vores
dialog med de dygtige kandidater er baseret på personlig kommunikation i kombination med vores egne
erfaringer fra branchen. Det er med til at give en bedre forståelse af personlige og sociale dynamikker, der
kan være afgørende i forskellige arbejdssituationer. Netop dette er også med til at sikre, at vi kan finde det
bedste match til jer.
Hos Nielsen & Wadsbach anvender vi et online rekrutteringssystem kaldet HR-Skyen. Ved at anvende HRSkyen kommer vi helt automatisk til at overholde love og regler i forbindelse med persondataforordningen,
GDPR, så det er ikke noget, vi skal bruge unødig tid på. Dette system giver os derfor mulighed for at have
fuldt fokus på at rekruttere de dygtigste kandidater til jer. For at finde de dygtigste kandidater anvender vi
endvidere forskellige testværktøjer fra Master Danmark, herunder personlighedstest MPA, logik- og intelligenstest ACE samt performancetest OPTO.

Side 2

En troværdig samarbejdspartner med branchekendskab
”Mit samarbejde med Nielsen & Wadsbach baserer sig på et tillidsfuldt og fagligt stærkt partnerskab med tryghed for, at opgaverne bliver løst. Nielsen & Wadsbach har fingeren på pulsen inden for it-branchen, hvilket betyder hurtig eksekvering og forretningsforståelse for de rette kandidatprofiler. Partnerskabet bygger på høj faglighed, professionalisme og fleksibilitet, hvilket har stor betydning i en foranderlig it-branche i et konkurrencepræget marked. Som kunde føler jeg mig tryg i hele rekrutteringsprocessen, da jeg løbende bliver orienteret om
status. Det betyder, at jeg er up to date og kan informere forretningsenheden ift. til planlægning af ressourcer i
relation til opgaver og projekter. Nielsen & Wadsbach har for mig været et meget værdiskabende samarbejde.”
-

Tina Kurtik, HR Business Partner

I øjenhøjde med kunderne
”Hos Nielsen & Wadsbach får man en samarbejdspartner og ikke et kunde-leverandør forhold. Det er noget af
det, som betyder mest for mig. De udviser en professionalisme i deres tilgang til opgaverne. De er gode til at
skabe relationer og være professionelle, men hvor der samtidig er plads til god humor.
De har en god teknologisk- og forretningsforståelse og kender branchens problemstillinger. De er gode til at
sætte sig i vores sted og kender vores kunder. De kender mig, og ved hvad jeg står for, hvilket gør at de ved,
hvilken kemi og personlighed de skal gå efter i deres søgen efter kandidater til mig. De er meget nærværende,
de er tæt på lokalt og de er gode til at kigge ind til en kop kaffe eller bare slå på tråden og høre, hvordan det står
til.
De dækker vores primære behov inden for IT med fokus på Cloud området, projektledelse med mere.”
-

Niels Nancke, Delivery Director & Technology Office Manager

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside her. Vi står altid klar til at tage en uforpligtende snak om jeres
behov, så vi sammen kan finde ud af, hvordan I kan få mest gavn af et samarbejde. Så kontakt os endelig,
og så kommer vi gerne forbi til et møde.
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