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Human Ressource - helt bogstaveligt
Vi er en seriøs samarbejdspartner med speciale i  produktions- og industri-
virksomheder - med specifik viden inden for bl.a. metal, el, service, vedlige-
hold, lager, produktion og teknisk arbejde. Vi kender de udfordringer, der er ved 
fx  personaleforhold, processer og arbejdsopgaver. derfor kan vi hurtigt afdæk-
ke  behovene, når du ringer efter en faglært, en ingeniør, en produktionsmedar-
bejder, en administrationsmedarbejder – eller måske et team.

mange års erfaring har lært os, at vi gør en forskel ved at være ”helt nede 
på jorden”. Vi taler et sprog som alle forstår. Vi arbejder forpligtende ud fra 
 værdierne gensidig respekt, tillid og loyalitet. 

Vi sætter ressourcerne i spil
hos hr-industries skaber vi jobmatch, der stikker dybere end generelle og for-
melle kvalifikationer. i bund og grund fordi vi tror på, at et job ikke bare er et 
job, men at kvalificeret arbejdskraft også handler om god kemi. derfor sætter 
vi såvel faglige som menneskelige ressourcer i spil. 

Vi kan ikke prale af, at vi er de største. til gengæld kender vi de mennesker, vi 
har med at gøre. Vi oplever, at man yder mest, når man gør dét, man er god til. 
 derfor har vi dybdegående interviews med alle kandidater. et samarbejde vil 
altid starte med et møde, hvor vi afdækker, hvad der er vigtigt i hverdagen hos 
jer. det giver  afstemte forventninger – et godt grundlag for effektive arbejds-
processer og tilfredshed hos alle. 

kValificeret  
arbejdskraft  
fra dag ét

hos hr-industries  opfatter 
vi  human  ressource helt 
 bogstaveligt. Vi  arbejder 
med menneskelige 
 ressourcer og tager ansvar 
for, at du får kvalificeret 
 arbejdskraft fra dag ét. 
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Effektiv vikarassistance 
Vores vikarassistance er din mulighed for at få kvalificerede medarbejdere til mindre eller større projekter. du har måske be-
hov for kvalificeret arbejdskraft ved spidsbelastninger og vil gerne spare på omkostningerne i stille perioder. din  virksomhed 
har stillinger med en tidsmæssig begrænsning som ved fx  orlov,  sygdom og barsel, eller du er måske på udkig efter nye 
kompetencer. med et stærkt bagland kan vi oftest finde det rette match fra dag til dag – og flere af vores vikarer ender som 
fastansatte.  

Målrettet rekruttering – ”No cure – No pay”
når du har brug for personer til fastansættelse, kommer det dig til gode, at vi  udelukkende arbejder med at skabe jobmatch 
baseret på kendskab og indsigt – og altid arbejder ud fra princippet ”no cure - no pay”. rekrutterer du gennem hr-indus-
tries, undgår du alle arbejdskrævende processer som at gennemgå og sortere ansøgninger, gennemføre interviews, tage 
referencer, sende afslag mm. du får få stærke kandidater til samtale og kan bruge din tid på andre vigtige opgaver. 

Ærlighed og tæt dialog
Som en tryg samarbejdspartner følger vi alle regler, samarbejder med faglige  organisationer og lægger stor vægt på 
ærlighed samt en tæt dialog. Vores  ærlighed gør, at vi hellere vil melde pas end at matche dig med en forkert med arbejder. 
med en database på 1.200 potentielle medarbejdere og et stort netværk er vi sikre på, at vi kan finde den rette vikar eller 
medarbejder – også til dig.
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altid	 en god aftale

www.hr-industries.dk . info@hr-industries.dk

du er altid Velkommen til at kontakte oS

hr-industries tilbyder stærke ressourcer til industrien i midt- og nordjylland. i vores 
afdelinger i aarhus, aalborg og randers har vi en fast stab af medarbejdere. med 
en flad organisation kan alle tage de nødvendige beslutninger og du får tilknyttet 
en fast kontaktperson.  

du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere og eventuelt har lyst 
til, at vi kommer ud til et uforpligtende møde hos dig.

randers:  8642 3540
aalborg:  7218 3540
aarhus:  7218 3541


