
Rekruttering

Talent er en særlig kompetence, der bygger på 
medfødte og erhvervede evner og på lyst og vilje 

til at udvikle og udnytte sit potentiale



VI FINDER DEN MEDARBEJDER DER SKABER 
MEST VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED
Human Talent er specialister i Search & Selection og har mere end  20 års erfaring med at rekruttere 
ledere, specialister og funktionærer til private og offentlige virksomheder i Danmark. 

Vi tilbyder Search (headhunting) og Selection (personaleudvælgelse via annoncering) eller en kom-
bination. Vores rekrutteringsproces er fleksibel, og vi kan stå for hele processen eller supportere 
med dele af den.

Et samarbejde med Human Talent er som at få din egen erfarne rekrutteringsekspert ansat, og vi 
agerer som din mest betroede medarbejder. Ansættelse af en ny medarbejder er en utrolig vigtig 
opgave som vi tager meget seriøst, og det rette match er afgørende for din virksomheds fremadret-
tede succes og udvikling. Hos os er rekruttering et håndværk, hvor vi finder den nye medarbejder 
gennem forretningsindsigt, markedsindsigt, en professionel grundig proces og et højt personligt 
engagement. 

Hos Human Talent mener vi, at man kun kan matche kandidater og virksomheder ved at kende 
begge parter indgående. Derfor starter vores proces med at lære din virksomhed godt at kende, 
og i udvælgelsen af kandidaten, har vi fokus på samtlige vigtige elementer som motivation, faglige 
kompetencer, potentiale, personlighed, adfærd, værdier og holdninger, samt krav til målopfyldelsen 
i virksomheden. 

TILTRÆKNING AF DE RIGTIGE KANDIDATER
Der skal ofte tænkes i nye og utraditionelle baner, når de rette kandidater skal nås. Det er vigtigt at 
nå ud til mange og til de helt rigtige kandidater. Hos Human Talent er vi altid proaktive i rekrutterings-
processen og venter ikke på at kandidaterne kommer til os. Vi sikrer interesse for stillingen via vores 
omfattende netværk som er oparbejdet gennem mere end 20 år i branchen, ved brug af LinkedIn 
og andre sociale medier, en målrettet annonceringsplan samt egne og eksterne cv-databaser. 

HUMAN TALENT REKRUTTERER TIL FLERE 
BRANCHER INDENFOR OMRÅDER SOM: 

• Økonomi og administration
• HR og kommunikation
• Ledelse
• Transport og logistik
• Salg og indkøb
• Bygge og anlæg
• Ingeniør og teknik
• IT



FLEKSIBEL REKRUTTERINGSPROCES 
Human Talent er virksomhedens rekrutteringspartner der bidrager hvor det giver 
mest værdi – uanset om det er i forhold til hele processen eller blot dele heraf.

KANDIDATSCREENING
Til nogle stillinger kommer der så mange ansøgninger, at det for virksomheden  
kan være en uoverskuelig opgave. Vi kan screene kandidatfeltet og udvælge dem  
der matcher kravprofilen bedst. 

FORANALYSE - BLIV SKARP PÅ PROFILEN
En god opstart på rekrutteringen af en ny medarbejder er afgørende for et godt 
resultat. Vi hjælper med specificering og udarbejdelse af job- og kravprofil, 
succeskriterier og udformning af stillingsopslag. 

INTERVIEW
Undgå vurdering på baggrund af førstehåndsindtryk, spontant interview og egne 
præferencer. 
Vi kan deltage i samtalerne med kandidaterne og bidrage med et struktureret  
og individuelt tilrettelagt interview, samt sparring omkring valg af kandidat. 

SEARCH - AKTIVERING AF INAKTIVE KANDIDATER
Det kan være  svært og tidskrævende at finde frem til de helt rigtige kandidater?  
Den rigtige kandidat kan være:

• passivt søgende og tjekker ikke stillingsannoncer
• kan være ansat i en konkurrerende virksomhed, hvor direkte kontakt  

til kvalificerede kandidater bedst varetages af en ekstern partner

ASSESSMENT - PERSONVURDERING, TEST
Vores assessment bidrager til, at virksomheden har et grundigt og nuanceret  
beslutningsgrundlag for udvælgelse af den bedst egnede kandidat. Det gør vi via:

• Adfærds- og motivationsprofil
• Kognitiv evnetest/intelligenstest
• Personlighedstest
• Cases - Kandidatens faglige dybde undersøges via en konkret  opgave
• Referencer

OUTSOURCING AF REKRUTTERING - "LEJ EN REKRUTTERINGSEKSPERT"
I en travl hverdag eller ved rekruttering af mange medarbejdere på én gang,  kan 
der være behov for at få tilført ekstra HR ressourcer. Vi fungerer som en form for 
insourcede eksterne konsulenter der arbejder  i din virksomheds navn. Vi benyt-
ter gerne din virksomheds rekrutteringsproces, HR-system og lokation

Vi arbejder med faste priser og har altid fuld gennemskuelighed omkring hono-
raret på vores opgaver 

VI FINDER OG KONTAKTER KANDIDATERNE FOR JER 
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Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe.

Human Talent er en HR-virksomhed med speciale i rekruttering, 
outplacement, karriererådgivning og erhvervscoaching. 

Trine Sangill
Human Talent
Nordre Strandvej 97
8240 Risskov
Tlf.:   87 45 00 25
Mail: info@humantalent.dk
www.humantalent.dk

Midttrafik,
Jens Erik Sørensen, Direktør

"Midttrafik har igennem en årrække haft et 
godt samarbejde med Trine Sangill vedr. 
rekruttering, udarbejdelse af DiSC-profiler, 
coaching af ledere m.v. Trine leverer altid 
professionelle løsninger, service og god 
rådgivning i fht. de stillede opgaver. Og 
altid med en indlevelsesevne og empati, 
der gør de involverede trygge ved proces 
og resultat.

Midttrafik kan varmt anbefale Trine Sangill" 

Schur International A/S, Knud Jensen, CFO  

"Da Schur International A/S skulle bruge HR medarbejdere kontaktede jeg Trine fra Human Talent

Human Talent udviste god indlevelse i Schurs behov i forbindelse med rekrutteringsprocessen og 
fandt det rigtige personale til os. Umiddelbart efter vores nye medarbejdere var tiltrådt, mærkede 
vi Human Talents interesse, for en tæt opfølgning på ansættelserne. Alt i alt har Human Talent 
undervejs og efterfølgende vist stor entusiasme og indlevelse.”

Skovdal Nordic, 
Inge Skovdal, CEO & Owner
 
"Trine Sangill fra Human Talent har hjulpet 
os med rekruttering af nøglemedarbej-
dere, hvor det har været afgørende, at 
matche faglighed, personlighed og især 
potentialet hos kandidaten. Vi har fået an-
sat det helt rigtige personale, som meget 
hurtigt har bidraget til Skovdal Nordic's 
vækst. I processen har vi oplevet Human 
Talent som en erfaren, professionel og 
inspirerende sparringspartner - Jeg kan 
klart anbefale Human Talent."


