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DIY-LØSNING
DIY-LØSNING (gør-det-selv løsningen).
Denne løsning er for dig der har en vis rutine med rekrutteringsarbejdet, enten som ejerleder eller
ledende medarbejder, og så har du tiden til at gennemføre rekrutteringsprocessen fra A – Z på egen
hånd. Du ser en fordel i at have en professionel sparringspartner med tidligt i processen for at sikre
et sikkert fundament for et kompetent og professionelt forløb. Herudover ønsker du den bedst
mulige oplevelse for både din virksomhed og de kandidater I kommer i berøring med.

INDHOLD:
 Design af rekrutteringsproces med det individuelle indhold der egner sig bedst for din
virksomhed.
 Udformning af stillingsprofil, og opstilling af succeskriterier for den nye medarbejder med
udgangspunkt i Handlekraft-modellen ™. Dette er et unikt redskab for Handlekraft.
 En personprofil-analyse af dig som ansættende leder (eller anden relevant kollega) med en
individuel tilbagemelding og tolkning af profilen op imod den ønskede medarbejders profil.
 Ad hoc konsulentassistance i rekrutteringsprocessen med spørgsmål og gøremål der måtte
opstå under vejs – fx feedback på annonceoplæg og læsning af udvalgte ansøgninger.
 En skabelonpakke med inspiration til brug ved jobsamtaler, indhentning af referencer og
praktiske guides ved nyansættelse af medarbejdere.
 En trinvis tjekliste til brug i hele rekrutteringsprocessen.
 En nedsat timepris ved brug for yderligere hjælp.

PRIS:
 Samlet konsulent-timeforbrug i DIY-pakken er op til 7 timer.
 Pris kr. 4.995.- ex moms
 Yderligere konsulenttimer kr. 750,- ex moms pr time.

UDBYTTE:






Du får et unikt fundament for rekrutteringen med Handlekraft-modellen ™.
Du giver omverden et professionelt og kompetent indtryk af din virksomhed.
Du får ansat den bedst mulige medarbejder.
Du mindsker sandsynligheden for dyre fejlrekrutteringer.
Du undgår dumme fejl og faldgruber ved at få et par ekstra øjne på processen.
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TJEKLISTER

TJEKLISTER
Handlekraft har udarbejdet en del tjeklister som du med fordel kan bruge i arbejdet med
rekruttering. Du kan bruge tjeklisterne som supplement til den løsning du har valgt, og er der en
tjekliste du mangler, så laver vi den.

EKSEMPLER:





Overordnet tjekliste til hele rekrutteringsprocessen.
Tjeklisten over indholdet i den gode jobannonce.
Tjeklisten over spørgsmål til den gode jobsamtale.
Tjeklisten til on-boarding af nye medarbejdere.

PRIS:
 Gratis

UDBYTTE:
 En tjekliste er en huskeseddel, som kombineret med din egen sunde fornuft, giver
konsistente og gode resultater hver gang.
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TEST-LØSNING
TEST-LØSNING
Du skal vælge denne løsning, hvis du ønsker at gøre brug af markedets mest kraftfulde rekrutteringsværktøj. Handlekraft er certificeret i brugen af E-stimates e-interpersonal personprofil-værktøjer og
E-stimate er kåret som Danmarks bedste test-udbyder i 2015, 2016 og 2017.
Med test-løsningen kortlægger vi din ideelle kandidats adfærds-præferencer ud fra 8 konkrete
karaktertræk (jobprofil). Herefter assisterer vi med at fastlægge, hvilken kandidat der passer bedst
ind i den ønskede profil (jobmatch). Testen kan også omfatte en IQ-test.
Handlekraft anbefaler at ansættende leder og kommende kolleger til den nye medarbejder testes
som del af rekrutterings-forløbet.

INDHOLD:






Oprettelse af virksomhedsspecifikt testmiljø og udsendelse af link til onlinebesvarelse.
Udformning af jobprofil som sammenligningsgrundlag for relevante fokuspersoner.
Tolkning af individuel rapport med personlig tilbagemelding til tre fokuspersoner.
Udlevering af individuel rapport til eget brug og personlig udvikling (ca. 25-30 sider).
Afrapportering af jobmatch for testede fokuspersoner.

PRIS:
 Pris kr. 5.495.- ex moms inkl. jobmatch + test af tre fokuspersoner.
 Yderligere tests kr. 1.495,- ex moms pr. fokusperson.
 Tests indgår som naturlig del af SELECTION og HUNTER løsningerne.

UDBYTTE:





Du opnår indsigt i, hvilken adfærd der understøtter resultatskabelsen i din virksomhed.
Du får ansat den bedst mulige medarbejder ift. de opstillede succeskriterier.
Du mindsker sandsynligheden for dyre fejlrekrutteringer.
Du giver omverden et professionelt og kompetent indtryk af din virksomhed.
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SKABELONER

SKABELONER
Handlekraft har udformet en del skabeloner til brug for arbejdet med rekruttering. Skabelonerne
rummer både faglige og praktiske elementer, der understøtter rekrutteringsprocessen og giver dig
inspiration til det videre arbejde. Skabelonerne kommer i to versioner, en standard-version med
Handlekrafts logo, og en version, som du kan rette til med din egen virksomheds design og logo.

EKSEMPLER:
 Handlekraft-modellen ™ til udformning af stillingsprofil inkl. succeskriterier.
 Den gode jobannonce.
 Ansættelseskontrakt.

PRIS:
 Handlekraft skabelon er gratis.
 Skabelon med mulighed for eget design + logo, kr. 995,- pr skabelon.

UDBYTTE:
 Skabelonerne giver dig et fagligt boost og øger din effektivitet i arbejdet med rekruttering.
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SELECTION-LØSNING
SELECTION (kandidaterne-kommer-til-dig løsningen).
Du skal vælge denne løsning hvis du ønsker at Handlekraft skal stå for alt det faglige, praktiske og
tidskrævende i rekrutteringsarbejdet: Vi er tovholder på hele processen og deltager på alle samtaler
med kandidaterne. Vi afstemmer løbende graden af din involvering i processen og ellers er dine
største opgaver her, at medvirke til en grundig forberedelse i starten af processen samt deltage på
de afsluttende samtaler - og selvfølgelig vælge den bedste blandt de kvalificerede kandidater til sidst.
I en SELECTION-proces bliver jobbet markedsført i offentligheden for at komme så bredt ud som
muligt i de medier der er relevante for jobbet. Dette giver en unik mulighed for at kombinere
rekrutteringen med markedsføring af din virksomhed. Her kan I brande jer overfor omverden og
jobmarkedet generelt samt specifikt fortælle om den rejse I er på, og hvordan jobbet passer ind i den
sammenhæng.
Husk at det ikke kun er kandidaterne der skal sælge sig selv overfor virksomheden – det er i lige så
høj grad virksomheden der skal sælge sig ind til kandidaterne. Dette mind set rundet af gensidig
værdiskabelse bør præge de personlige samtaler, som Handlekraft anbefaler afholdes i
virksomheden, da dette giver kandidaten det bedste indtryk. Handlekraft er selvfølgelig med hele
vejen.
Se næste side for eksempel på SELECTION-proces.
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SELECTION-LØSNING
EKSEMPEL PÅ SELECTION-PROCES (i overskrifter):
FASE 1: Forberedelse og igangsætning af processen.





Afstemning af parternes forventninger til resultaterne af rekrutteringsprocessen.
Udformning af jobprofil, succeskriterier og målhierarki med udgangspunkt i
Handlekraftmodellen ™.
Udformning af skriftligt grundlag for jobannonce til annoncør.
Indrykning af annonce i ønskede medier (annoncer afregnes særskilt)

FASE 2: Håndtering og screening af ansøgere:






Håndtering af indkomne ansøgninger jf. persondataloven / GDPR.
Uddybning af stillingen overfor ansøgere der ringer på annoncen.
Screening af ansøgere og telefonisk opfølgning (proaktive opkald).
Udvælgelse af relevante ansøgere til kandidatfelt.
Drøftelse af kandidatfelt med ansættende leder samt evt. justering af kandidatfeltet.

FASE 3: Samtaler, udvælgelse og on-boarding:








1. samtalerunde (kemi-samtale) med relevante kandidater fordelt på 2 samtaledage
Evaluering og udvælgelse af 3 kandidater til 2. samtale.
Test af kandidater der går videre til 2. samtale (3 kandidater).
samtalerunde med 3 kandidater på 1 samtaledag.
Indhentning af referencer på udvalgte kandidater.
Evaluering og udvælgelse af bedste kandidat.
Handlekraft kontakter den nye medarbejder månedligt i tre måneder efter ansættelse for at
følge op på trivsel og involverer virksomheden ved evt. udfordringer.

PRIS-EKSEMPEL (ift. ovenstående):





Handlekrafts tidsforbrug er ca. 70-80 timer
Pris kr. 65.000.- ex moms for ledere og specialister.
Pris kr. 45.000.- ex moms for øvrige medarbejderkategorier.
Kontakt Handlekraft for individuelt forløb, aftaleoplæg og pris.

UDBYTTE:





Du får frigivet tid til din kerneforretning ved at bruge Handlekraft som rekrutteringspartner.
Du giver omverden et indblik i, hvad din virksomhed står for og arbejder hen imod.
Du får ansat den bedst mulige medarbejder.
Du mindsker sandsynligheden for dyre fejlrekrutteringer.
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HUNTER-LØSNING
HUNTER (vi-opsøger-kandidaterne løsningen).
Du skal vælge denne løsning hvis du har stillinger der er stærkt udsat for konkurrence, enten pga.
mangel på kvalificeret arbejdskraft eller fordi stillingen kræver et unikt sæt kompetencer. Indgangen
til en HUNTER-løsning kan også være som supplement til en SELECTION-løsning, hvor du gerne vil
have aktiveret et større antal kvalificerede kandidater, der ikke er aktivt jobsøgende.
Med HUNTER-løsningen kontrollerer du også hvem der får kendskab til dit rekrutteringsbehov,
hvilket kan være hensigtsmæssigt i visse brancher og nicher eller ved besættelse af stillinger der
kræver en høj grad af diskretion.

INDHOLD:
 HUNTER er en meget individuel løsning, hvor vi designer processen ud fra grundige analyser
og dybdeinterviews alt afhængig af stillingens karakter.

PRIS:
 Pris kr. 65.000.- ex moms + medgået tid til opsøgende rekruttering.
 I kombination med SELECTION-løsning betales kun for medgået tid.
 Udvalgte stillinger kan tilbydes på ”no cure no pay”-vilkår.

UDBYTTE:
 En stærkt fokuseret og individuelt designet rekrutteringsproces.
 Høj træfsikkerhed i at finde den rette medarbejder.
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SAMARBEJDE?
LAD OS LAVE EN AFTALE:
Et samarbejde kan tage sin begyndelse på mange måder og typisk vil vi starte med at have en
indledende samtale over telefonen, hvorefter du hurtigt vil modtage et første udkast til en aftale
via mail.
Når du er klar til at gå videre i processen, mødes vi, og aftaler hvordan vi i fællesskab får det
bedste resultat ud af rekrutteringen og samarbejdet. Herefter laver vi den endelige aftale færdig
og går i gang med rekrutteringen. Trygt, nemt og bekvemt.

HANDLEKRAFT
+45 28 25 33 88
SD@HANDLEKRAFT.DK
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HANDLEKRAFT IVS
LIGUSTERVANGEN 106
3450 ALLERØD
CVR 37594970
+ 45 28 25 33 88
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