VI ER
HAYS EXECUTIVE
Om os
Hays Executive, der har base i København, er i stand til at
betjene det nationale marked i Danmark såvel som det
internationale marked via alle vores globale kontorer. Hays
Executive tilbyder følgende services i Danmark:
Direct Search – En klart defineret og strategisk målgruppe af
topkandidater samt vores Executive Researcheres eget netværk
identificerer særlige talenter og præsenterer de bedste af de
bedste kandidater.
Advertised Search – En nøje strategisk placeret annonce
kombineret med vores egne database kandidater fra den
bredest mulige talentpulje.
Business Intelligence – Hays Executive udarbejder omhyggeligt
en specifik kundeliste med henblik på at give oplysninger til
benchmarking formål eller til at vurdere mulige
rekrutteringsbehov
Som med alle Hays Executives europæiske kontorer, arbejder
vores konsulenter på tværs af en række af erhvervslivets
brancher, som dækker følgende sektorer:
-Consumer, Retail & Luxury Goods
-Financial Services
-Technology & Communications
-Industry
Vi tilbyder også vores ekspertise inden for:
-Human Resources
-Tax & Treasury
-Sales & Marketing
Filosofi
Hays Executive er etableret for at kunne tilbyde vores kunder
en vifte af komplementerende rekrutteringsydelser i forhold til
de respektive forretningsområder som Hays Specialist
Recruitment allerede tilbyder, og som er skræddersyet til de
markeder vi opererer på.

konsulenter, der har mange års erfaring med Headhunting, er
en kombination af udefra kommende konsulenter med
dokumenterede resultater fra konkurrerende Headhuntere samt
de mest erfarne senior konsulenter fra Hays internt. Hvorom
alting er, så er disse konsulenter blevet håndplukket for at sikre,
at deres holdninger og værdier stemmer overens med Hays
Executives værdigrundlag.
Hays Executive arbejder internationalt med stor succes, og ud
fra et fælles internationalt CRM/databaseværktøj, muliggøres
en fri informationsdeling af kandidater. Men af langt større
betydning end blot værktøjer, så deler vi en åbenhed og vilje til
at samarbejde med vores internationale kolleger med det mål
for øje, at sætte vores kunders tilfredshed i centrum af enhver
beslutning, vi træffer. Så når du samarbejder med Hays
Executive, arbejder du ikke kun med én ekspert men med
mange eksperter. Vores vilje til at lykkes er kollektiv, og vi
glæder os sammen over alle de succeser, vi opnår. Så hver
enkel succes sikrer en fælles reference til fordel for alle.
Når du vælger at samarbejde med Hays Executive skræddersyr
vi rekrutteringsforløbet til den enkelte virksomhed og den
enkelte opgave. Det kræver kvalitetssikrede metodikker og
branchekendskab samt et velfungerende netværk. Derudover
tilknytter vi altid en researcher på opgaven, der deltager på
foranalysen i.f.m. udarbejdelse af searchstrategi samt job- og
personprofilering. Kombineret med en god forståelse for
kundens forretning, giver det researcheren et solidt
vurderingsgrundlag til, at identificere de bedste af de bedste
kandidater. Uanset hvorvidt det er Direct Search, Advertised
Search eller Business Intelligence, sikrer vi altid, at vores
kunders interesser er i centrum af enhver beslutning, vi træffer.
Vi er transparente i vores kommunikation, proaktive når det
gælder de udfordringer, vi støder ind i og frem for alt
dedikerede til at opnå langsigtet succes, der gavner begge
parter.

Hays Executive rekrutterer typisk direktører og topledere i et
markedssegment, hvor der er tale om en meget specialiseret
stilling, eller hvor vores kunder ønsker et bestemt kandidatfelt.
Hays Executives forretningsmodel bygger på vores evne til, at
identificere de bedste af de bedste kandidater via den massive
mængde af information, der er tilgængelig i denne virtuelle tid
henholdsvis via vores konsulenters personlige netværk. Vores

Hays Executive
Frederiksholms Kanal 4
1220 København K,
T: +45 33 15 56 00, E: denmark@hays-executive.com

