Rekrutteringskonsulent
Hos ACTIVATOR GROUP har vi rigtig travlt og specielt oplever vi stor efterspørgsel på vores
rekrutteringsydelser på såvel Search som Selection delen, så vi søger en konsulent /chefkonsulent til dette område.
VIRKSOMHEDEN
Activator Group blev stiftet i 2003 af den nuværende ejer Carsten Haugaard og tilbyder en række
forskellige ydelser til store og mindre virksomheder verden over. Vores største område er Projekt og
Program ledelse samt lederudvikling og rekruttering. Activator Group har hovedkontor i Odense SØ.

STILLINGEN
Stillingen som rekrutteringskonsulent omfatter servicering af både vores faste kunder samt gerne dit
eget netværk og helt nye kunder.
Du vil blive en del af vores nuværende Search & Selection team, som vil sikre at du hurtigt kommer
ind i vores processer og rutiner.
UDDANNELSE OG ERFARING
Vi forventer at du:
• Har erfaring med rekrutterings processen enten som konsulent eller fra en intern HR afdeling.
• Er motiveret af at kunne finde den rigtige kandidat til en given stilling.
• Har respekt for rekrutterings processen, således at både kandidater og opdragsgiver oplever en
professional proces.
• Er i stand til at videreføre eller oparbejde dit eget kundenetværk. Du kan både salget og
produktionsdelen, ellers er du frisk på at træne salgsdelelen, såfremt du kommer fra en stilling i en
HR afdeling.
Din baggrund kan være mangeartet. Det vigtigste for os er din personlighed og tilgang til opgaven. Et
positivt menneske livssyn, god attitude, og et professionelt mindset er forudsætninger for at kunne
lykkedes.
Vi rekrutterer til mange forskellige niveauer i mange forskellige brancher. Det du ikke kan…kan vi lære
dig såfremt du har talent og den rigtige indstilling.
ANSØGNING
Send din ansøgning mrk. ”Rekrutteringskonsulent” til info@activatorgroup.com eller Activator
Group ApS, Blækhatten 33, 5220 Odense SØ.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Carsten Haugaard, mobil 2514 0714.
Samtaler vil blive afholdt løbende, hvorfor du bedes fremsende din ansøgning snarest. Der ønskes
tiltrædelse hurtigst muligt. Enhver henvendelse behandles fortroligt.

