Talent Sourcing+
FRIGIV TID
OG RESSOURCER
MED EFFEKTIV
REKRUTTERING PÅ
ABONNEMENT

Vi finder, motiverer og kvalificerer markedets bedste talenter
til jeres rekruttering. I får præsenteret relevante CV’er
indenfor to uger. Min. 3-8 CV’er på en måned.

Talent Sourcing+ er for jer, som har et stort, løbende behov
for at ansætte, og som allerede har en HR eller talent
acquisition funktion. Brug os som et supplement til at sikre
hastighed i rekrutteringerne, og når I ikke har tiden og
ressourcerne til at finde relevante kandidater.

Jeres fordele
+ Hurtig opstart og hurtigt i mål
+ I kan bruge tiden på motiverede kandidater
+ Opbygning af talent pool
+ Tidsbesparende for ansættende leder og HR
+ Mere tid til interviews og andre værdiskabende aktiviteter

Talent Sourcing+
VI ER SPECIALISERET I SOURCING
Med Talent Sourcing+ frigiver I tid og ressourcer på den løbende rekruttering.
Lad os levere talenter, så kan I fokusere på det, I er bedst til.

Opstart

Search

Vi mødes og afdækker
jeres behov nu og
fremtidigt.

Vi afsøger hele markedet
for de bedst egnede
kandidater.

På opstartsmødet
afstemmer vi
forventninger til den
løbende rekruttering.

Vores erfarne
konsulenter indleder
individuel dialog med
relevante kandidater
og skaber interesse
for virksomheden og
stillingen.

Kandidater

I modtager et
topkvalificeret
kandidatfelt, min. 3-8
CV'er pr. måned.
Alle kandidater er
motiverede og klar til at
indgå direkte i jeres egen
rekrutteringsproces.

Ansætte

Talent Sourcing+
ABONNEMENTSLØSNING
Med et abonnement på Talent Sourcing+ får i en talent acquisition partner, der finder, motiverer og
kvalificerer markedets bedste talenter direkte til jeres egen rekruttering.

BASIS

STANDARD

PREMIUM

Antal åbne positioner*

Antal åbne positioner*

Antal åbne positioner*

1

1-3

>3

Aftalelængde: Min. 1 mdr.

Aftalelængde: Min. 3 mdr.

Aftalelængde: Min. 3 mdr.

Månedspris

Månedspris

Månedspris

28.000 kr.

26.000 kr.

Særlig pris
efter aftale

*pr. måned

Priser er ekskl. moms.

*pr. måned

*pr. måned

