Rekruttering
Vi SÆTTER det bedste hold

- gennem moderne rekruttering

Hvem er vi...
Vi er generalister, som er
specialister i mennesker

pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1300 stillingssager. Vi har erfaring med at ansætte til alle stillingsniveauer
og alle brancher.
pro&co er den lokale rekrutteringsekspert i Midtjylland med
kontor i Ikast. Vi har satellitkontor i København, så vi kan også finde
din sælger på Sjælland, uden de skal til samtale i Ikast.

Kristian Reinevald
kr@proogco.dk
Mobil: 31 45 12 40

Vi skaber et tæt samarbejde med kunden og sætter os grundigt ind i
kundens forretning. Vi er praktikere med erfaring fra lederstillinger i
erhvervslivet og kan derfor give kvalificeret sparring, så rekrutteringen bliver en værdiskabende proces.

Lotte Søndergaard
lks@proogco.dk
Tlf.: 96 60 32 00

Mette Bloch Sønderkjær

mbs@proogco.dk
Tlf.: 31 45 30 40

Vores koncepter er baseret på mange års erfaring og bliver
løbende tilpasset nutiden. Moderne rekruttering hos pro&co
tager højde for, at kunden skal kunne fokusere på sin kerneforretning, mens konsulenten gennemfører en værdiskabende
ansættelsesproces som kommer helt ud til de kandidater, der er
jobinteresserede, men ikke nødvendigvis, er aktive jobsøgende.
Vores speciale er mennesker og det, er vi rigtig stolte af.

Moderne rekrutteringsløsninger
Vi er generalister, som er specialister i mennesker

Når du gerne selv vil stå for rekrutteringen
men, skal bruge hjælp til enkeltydelser

Basic

Basic

Vi kan supplere din egen proces med basisydelser
som f.eks. annonceudarbejdelse eller personprofil.
Mangler du kandidater til din egen proces,
kan vi også hjælpe dig.

Når du vil fokusere egne kræfter på
din kerneforretning
og overlader hele rekrutteringen til os

Selection

Selection

Vi overtager hele rekrutteringen.
Vores proces indeholder: virksomhedsprofil,
kandidatprofil, annoncering, evt cv database
søgning, modtagelse af ansøgninger, vurdering og
udvælgelse, samtaler, personprofil, præsentation,
referencetjek og evt kontraktforhandling.

når du skal bruge en specialist eller
topleder og ønsker en fokuseret søgning,
som inkluderer jobinteresserede,
dvs kandidater, der ikke er aktiv jobsøgende

Search

Search

Vi søger efter rette person også blandt ikke
aktivt jobsøgende. Vores proces indeholder udover
selectionprocessen en afdækning og søgning
blandt potentielle kandidater
efter nærmere aftale med kunden.

Når du skal ansætte en topleder og ønsker en
dyberegående analyse af kandidatens mulige
job performance

EXECUTIVE

EXECUTIVE

Vi supplerer selectionprocessen med en dyberegående
analyse af kandidatens personlighed, karrierehæmmende
adfærd, værdigrundlag og evne til at træffe
beslutninger på strategisk/taktisk niveau.

Vi arbejder med mennesker
vejen til den helt rigtige medarbejder til teamet

Med vores erfaring ved vi, hvor vigtigt det er at finde den rigtige person, så
man kan stille det stærkeste hold. Jobmarkedet er i dag kendetegnet ved,
at det ofte er nødvendigt at række længere ud end til de aktive jobsøgende.
Vi igangsætter en proces, hvor vi kommer helt ud til de kandidater, der ikke
er aktive jobsøgende, men som er jobinteresserede. Vi benytter vores store
netværk til at skabe de rigtige kontakter.
Vi er certificerede i Thomas DISC personanalyseredskab. DISC er et arbejdsredskab, som anvendes i ansættelsesprocessen som supplement til samtale
og reference. Mange af vores kunder anvender efterfølgende analysen som
udviklingsredskab i det efterfølgende ansættelsesforhold.
Vi har også mulighed for at bringe andre testredskaber ind i processen,
afhængig af behov.

Fleksibel kundetilpasset løsninG
Værdiskabende rekruttering

// Konkurrence dygtig pris

// Parathed til at gå lidt længere efter den rigtige til jobbet

Udvalgte referencer

Vi er specialister i mennesker og har erfaring fra alle brancher

“

Det faste samarbejde giver hastighed og kvalitet. pro&co har fingeren på pulsen,
		
et enormt netværk, og vi ved med sikkerhed, at de er grundige i deres valg.
Når pro&co overtager scenen, finder de den helt rette person og sparer os tid i rekrutteringen.

“

Michael Alstrup, administrerende direktør JBS Textile Group

Nel Hydrogen er en udviklingstung vækstvirksomhed med behov for mange højtuddannede
specialister. For at finde de helt rette kandidater bruger vi pro&co´s headhuntingydelse,
hvor de via deres netværk og researchværktøjer finder frem til den rette kandidat.
pro&co reducerer vores tidsforbrug i forbindelse med rekrutteringer,
			
og sikrer at vi finder motiverede og kompetente medarbejdere.
Jørn Rosenlund, SVP Nel Hydrogen Fueling

„
„

Værdiskabende rekruttering
Hastighed og smidighed

Markedets bedste garanti

Vi udfordrer det kendte

Vores kendskab til kundens forretning, vores erfaring med
rekruttering, det store netværk og kandidatbank samt vores
fleksible koncepter giver os mulighed for at være hurtige og
smidige. Hos os er alle kunder lige vigtige, og vi er parate til
at gøre det ekstra, der skal til, når det skal gå stærkt uden at
koste på kvaliteten.

Vi tror på kvaliteten af vores arbejde, og med vores store
netværk i erhvervslivet får vi de ærlige oplysninger, når vi
trækker referencer for at kvalitetssikre processen. Derfor tør
vi give markedets bedste garanti på 6 måneder ubetinget.
Ubetinget betyder, at vi kører sagen om igen, hvis kandidaten stopper indenfor 6 måneder, uanset årsag.

Er det optimalt at ansætte en kopi af det kendte? En nyansættelse kan give muligheden for at åbne nye døre og
tænke nye tanker. Måske lægger strategiske målsætninger
op til nye kompetencer eller organisatoriske overvejelser.
Med vores kendskab til virksomheden og fremtidsplanerne
udfordrer vi på kandidatprofilen.

Vi løser opgaver på alle stillingsniveauer
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