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MARIE LOUISE GADENSGAARD
RekrutteringskonsulentØNSKER DU AT TILTRÆKKE 

OG FASTHOLDE DYGTIGE 
MEDARBEJDERE? 
“2018 bliver et travlt år. 2019 endnu vildere!” Sådan lyder spådom-
men fra en lang række af vores samrbejdspartnere. I takt med travl-
heden stiger efterspørgslen på dygtige ressourcer, og det er vigtige-
re end nogensinde før at fastholde sine kernemedarbejdere.

Hvis rekruttering og fastholdelse er på agendaen hos jer i 2018, så bør i 
forholde jer alvorligt til følgende:

• Kun 27% af det samlede kandidatmarked læser annoncer. Alligevel 
foretrækker over 60% af danske virksomheder at anvende annoncering 
som deres primære rekrutteringsstrategi.

• Den generelle jobsamtale er kun 7-11% mere effektiv end et møntkast 
til at forudsige om en kandidat vil performe i jobbet eller ej!

• Nyere undersøgelser viser, at den hyppigste årsag til, at dygtige me-
darbejdere forlader deres job, er manglende synlighed om fremadret-
tede karrieremuligheder (42%) Den næsthyppigste årsag er samarbej-
det med lederen. Eller mere præcist manglen herpå.

• Det koster op til 500.000 kr at ansætte en akademiker, og de økono-
miske konsekvenser ved at miste en kernemedarbejder er langt større.

Er du forundret, provokeret eller nysgerrig? Uanset hvad bør du tage det 

seriøst. Der er rift om de dygtigste medarbejdere, og du kan være sikker 

på, at de dygtigste af dine medarbejdere får andre jobtilbud. 

Som deltager på et af vores inspirationsseminarer eller webinarer i 2018, 

vil vi garantere, at du går hjem med konkrete idéer og redskaber til oven-

stående udfordringer. Vi deler gratis ud af vores viden.
THOMAS MIDDELHEDE RANDRUP
Rekrutteringskonsulent

https://www.linkedin.com/in/thomasrandrup/
https://www.linkedin.com/in/thomasrandrup/


Udbuddet falder. Efterspørgslen stiger. De dygtigste kandidater 
vælter i jobtilbud. Lønkravene er voldsomt under pres og der 

skal ekstraordinære lønpakker på bordet for at rekruttere de dyg-
tigste kandidater. Eller skal der?

Konkurrencen på arbejdsmarkedet blandt de bedst performende medarbejdere 
kan virke uoverkommelig, men på trods af store udfordringer, kan det godt lade 
sig gøre at rekruttere de medarbejdere, du har behov for. 

Det kræver dog, at du gør op med de voldsomt forældede holdinger til rekrut-
tering.

Kom til inspirationsseminar hos mind og bliv inspireret på:

• Hvordan ser kandidatmarkedet ud i dag?
• Hvorfor får jeg ikke ansøgninger fra “de rigtige profiler”?
• Hvordan tiltrækker jeg kandidater i et overophedet kandidatmarked?
• Hvordan aktiverer og rekrutterer jeg de passive dygtige kandidater?
• Hvordan undgår jeg, at løn, geografi, titel og andre goder bliver stopklodser?
• Hvorfor har den generelle rekrutteringsproces kun en effekt på 57-61%? Og 

hvordan gør jeg noget ved det?

På inspirationsseminaret får du derudover tre konkrete værktøjer som du direkte 
kan tage med derfra og implementere i din egen rekrutteringsproces. Vi garant-
erer, at det vil løfte både mængden af kvalificerede ansøgere, og gøre det lettere 
for kandidaten at tilvælge din jobmulighed frem for alternativerne.

Klik her for datoer og tilmelding 
- eller start med at se et minuts præsentation af vores tilgang til rekruttering.

Vi afholder dette inspirationsseminar i Aarhus og KBH flere gange i 2018. 
Varigheden er 2,5 time.

PERFORMANCE BASERET 
REKRUTTERING

https://www.mind.as/inspirationsseminar/performancebaseret-rekruttering
https://www.youtube.com/watch?v=pmUWcp-oDo0


Der er vist ingen tvivl om, at fastholdelse af de dygtigste medarbejdere 
står øverst på agendaen hos de fleste virksomheder i 2018.
Det er der også god grund til. Dine bedste medarbejdere får gode 
jobtilbud som aldrig før. Men hvad får dem til at sige nej og blive hos jer?

Nyere undersøgelser viser, at en af de hyppigste årsager til, at dygtige medar-
bejdere forlader deres job, er manglende synlighed om fremadrettede karrier-
emuligheder, der hvor de er i dag (42%). En anden hyppig årsag er samarbej-
det med den nærmeste leder og de nærmeste kolleger. 
 
Ovenstående er bare to årsager til at folk forlader din virksomhed til 
fordel for noget andet. Der kan være mange andre grunde. Heldigvis er 
der også flere effektfulde løsninger på udfordringen med at fastholde 
medarbejderne.

Deltag på et af vores seminarer i 2018 og bliv inspireret på følgende:

• Hvordan ser kandidatmarkedet ud i dag og hvor mange pas-
sive kandidater er reelt jobsøgende?

• Hvorfor siger medarbejdere deres job op?
• Hvad får de bedste medarbejdere til at blive?
• Er dine medarbejdere ambassadører, loyale eller på vej 

væk?
• Hvad kan du konkret gøre for at fastholde dine  

medarbejdere?

Udover at inspirere dig på ovenstående, får du tre konk-
rete værktøjer med hjem, der direkte kan hjælpe med at 
fastholde de medarbejdere som du har ansat i dag.

Klik her for datoer og tilmelding

Vi afholder dette inspirationsseminar i Aarhus og 
KBH flere gange i 2018. Varigheden er 2,5 time.

FASTHOLDELSE STINE DAHL NIELSEN
Rekrutteringskonsulent

CAROLINE SØGAARD MØLLER
Rekrutteringskonsulent

https://www.mind.as/inspirationsseminar/fastholdelse
https://www.linkedin.com/in/stinedahlnielsen/
https://www.linkedin.com/in/carolines%C3%B8gaardm%C3%B8ller/


MADS BECK
Direktør & Rekrutteringskonsulent

LIV SKAKFJORD MAGNUSSEN
Rekrutteringskonsulent

SKAL 2018 VÆRE ÅRET HVOR 
DU SELV BLIVER DYGTIGERE? 

JA TAK, JEG VIL GERNE MODTAGE MINDS MAILSERIE

Vi er 100% overbevist om, at hvis vi giver vores viden væk, kommer det 
tifold igen. Derfor har vi lavet en serie af mails der kun har ét formål:  
 
At dygtiggøre dig inden for rekruttering og fastholdelse. 
 
Mailserien har fokus på at give dig lavpraktiske insights på rekrutter-
ings og fastholdelsesområdet,  bidrage med konkrete værktøjer der kan 
forbedre dine egne processer og udstyre dig med den nyeste viden inden-
for medarbejdermotivation.

Hvis du bliver en større succes i dit arbejde, er vi kommet ét skridt tæt-
tere på vores vision om at sætte en ny dagsorden inden for rekruttering 
og fastholdelse i Danmark.

https://mindas.activehosted.com/f/19
https://www.linkedin.com/in/livskakfjordmagnussen/
https://www.linkedin.com/in/madsbeck/


ANNE SAUGSTRUP ANDERSEN
Rekrutteringskonsulent

SE DATOER OG INDHOLD FOR WEBINARER I 2018

Vi synes jo klart, at du bør prioritere 2,5 time i din kalender til noget 
så vigtigt som rekruttering og fastholdelse. Men der kan alligevel 
være omstændigheder, der gør det umuligt at deltage. Derfor kan du 
nu på én time blive inspireret af os på dit eget kontor foran din egen 
skærm hele 26 gange i 2018!

På webinarerne får du én times nedkogt inspiration om Rekruttering 
eller Fastholdelse, men går glip af diskussionerne og værktøjerne 
som vi kommer omkring på inspirationsseminarerne. 

FOR TRAVLT TIL AT MØDE OP? 
START MED ET WEBINAR

https://app.livestorm.co/mind-group-a-s
https://www.linkedin.com/in/annesaugstrup/


SEBASTIAN KASTRUP NIELSEN
Rekrutteringskonsulent

JONAS FUSAGER
Rekrutteringskonsulent

HVAD SIGER TIDLIGERE 
DELTAGERE? 

Læs mere på www.mind.as

“Et seminar hos mind er værd at bruge tiden 
på. Dialogen er fri og mind skaber et forum, 
hvor man får lyst til at gøre hinanden bedre. 
Både deltagere og undervisere inspirerer hi-
nanden”

“Jeg vil absolut anbefale alle med rekrutter-
ingsansvar i byggebranchen at deltage i minds 
inspirationsseminar. Foruden dialog og spar-
ring med kolleger fra branchen, sætter minds 
kompetente konsulenter både ord og handling 
på deres performanceorienterede tilgang til 
rekruttering, kommer med konkrete værktøjer 
og kobler ikke mindst til endnu en højaktuel 
udfordring for os alle: Fastholdelse af vores dyg-
tige medarbejdere. Stor ros til mind-teamet!”

“Mind har vist et stort branchekendskab som vi 
  ikke tidligere har oplevet hos rekrutteringsbureauer”

Tine Westergaard Clausen, HR Manager, Stevanato Group

Kasper Fey-Hansen, Driftschef hos Arne Elkjær A/S Rådgivende ingeniører

Lars Bager, Direktør, LB Consult

”Deltagelsen på seminaret har givet mig en større indsigt 
og forståelse for de mekanismer og det hårde arbejde, der 
ligger bag den rette rekruttering”” 

Martin Melander, Indehaver, MMAKE Rådgivende Bygningskonstruktører

www.mind.as
https://www.linkedin.com/in/jonasfusager/
https://www.linkedin.com/in/sebastiankastrup/
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