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Fleksibel rekruttering
Sammensæt selv
Rekrutteringspakken

Du kan sammensætte en rekrutteringspakke, som håndterer alle relevante skridt i en ansættelsesproces, og
som aflaster dig bedst muligt.
Vores koncept er fleksibelt. Derfor kan vi tilbyde at håndtere såvel enkelte dele af rekrutteringen, f.eks. alle
de administrative opgaver; ligesom vi også gerne står for hele processen. Det er altså muligt at plukke i
rekrutteringspakken og lade KM2JOB udføre de opgaver, som Jer aflaster mest.
Rekrutteringsprocessen består af følgende elementer, som er uddybende beskrevet i vores samlede
rekrutteringspakke:
Jobanalyse
Tiltrækning
Vurdering
Opfølgning

Medium:


Dialog med virksomhed afdækning af krav og ønsker,



Udformning af jobprofil/annonce,



Indrykning af annonce,



Søgning i søgemaskiner, netværk mv.



Administration af ansøgere, herunder bekræftelse, screening, afslag og indkaldelse til
samtaler m.v.,



Test og 2. interview samt drøftelse af indstilling (baseret på 3 kandidater),



Nedtagning af annonce og afslutning af proces,



Administrationsfee, herunder tildeling af adgang til KM2JOBs administrative
system.
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Vores metode – kort fortalt:
Vi har på baggrund af mange års erfaring udviklet gennemskuelige og gennemsigtige koncepter, der er
umiddelbart forståelige og tilgængelige for kunderne. Dette er suppleret med et unikt administrativt set-up,
der betyder at vores kunder oplever stor sikkerhed i både administrationen og udvælgelsen og ansøgere/
kandidater oplever høj etik og respons.

Historien Bag:
Ideen til vores koncept opstod for et par år siden, hvor nogle kolleger filosoferede over, hvorfor
rekrutteringer med ekstern hjælp er så tidskrævende og omkostningstunge og tilmed lidt black boxagtige. Lidt i sjov prøvede vi at optimere processen – skære det overflødige fra og tilføje kundehensynet. Ud af det kom et rekrutteringskoncept, der sammen med et effektivt administrationssystem,
som har bestået sin prøve siden da. Vi kalder det ”Fleksibel Rekruttering”.
Vi tilbyder fuldstændig fleksibilitet og gennemsigtighed i hele processen idet vores kunder kan kigge ind i
vores administrative system.
Endelig sikrer vores professionelle arbejdsmetoder og solide erfaring træfsikkerhed i udvælgelsen.
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