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Den rigtige medarbejder kan gøre en stor forskel for din virksomheds succes, økonomisk og 
trivselsmæssigt. 

Det er ofte tidskrævende at finde den rigtige medarbejder. Meget står på spil for at undgå en 
fejlansættelse, hvor faglig oplæring samt opbygning af samarbejdsrelationer mellem kolleger 
og leder er spildt.

– vi matcher på den lange bane
Rekruttering til faste stillinger

Hver virksomhed er individuel. 
Rekrutteringspakker sammensættes 
derfor efter dit behov.

Vikar DK A/S kvalitetssikrer din rekrutteringsproces:

l  Vi er din sparringspartner i afdækning af medarbejderprofilen 
– via en tæt dialog med dig omkring faglige og personlige 
kompetencer. Vi matcher kandidater med øje for din virksom-
hedskultur og forretningsstrategi

l  Vi annoncerer i relevante medier så din virksomhed bliver 
synlig for – og tiltrækker – den rette medarbejder

l  Vi gennemfører en search–strategi, så markedet afsøges for 
den rigtige kandidat

l  Vi udvælger kandidater ud fra samtaler, testværktøjer samt 
referencer

l  Vi varetager en professionel kommunikation med kandidater, 
undervejs og efterfølgende, så din virksomhed efterlader et 
positivt indtryk

l  Vi dokumenterer skriftligt kandidatprofilen, så du er opmærk-
som på hvilke tiltag, der skal til, for at matchet fungerer – også 
på den lange bane



Interview samt tests af 
kandidater

1. og eventuel 2. samtale 
hos virksomheden Kontraktindgåelse  Opfølgning inden 

prøvetidens udløb Nye opgaverÃ Ã Ã Ã

Med Vikar DK A/S får du:

Ã Den rigtige medarbejder som matcher fagligt og personligt

Ã  Tid til at koncentrere dig om din drift, mens vi varetager de tidskrævende rekrutterings- 
processer 

Ã Professionel kommunikation med ansøgere

Ã  Opfølgning med både kandidat og dig i introperioden, så et bæredygtigt og flerårigt 
samarbejde understøttes

Ã  Fleksible rekrutteringspakker hvor indhold skræddersyes efter dit behov



– vi matcher på den lange bane
Kontakt vores kontorer:

Hovedkontor
Vikar DK A/S
Egeskovvej 21
8700 Horsens

T: 7566 6060

E: booking@vikardk.dk

W: vikardk.dk

Filial
Vikar DK A/S
Mimersvej 3-5
4600 Køge

T: 7566 6060

E: booking@vikardk.dk

W: vikardk.dk


