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Jeg udfordrede oprindelig Laigaard &
Partners A/S på deres varemærke om 98% 
træfsikkerhed! Jeg kan nu efter flere vel-
lykkede rekrutteringsprocesser til nøgle-
stillinger på ledelsesniveau konstatere, 
at træfsikkerheden ligger 2% højere!

Mogens Christoffersen, HR-direktør

Mit mål har altid været at højne kvaliteten 
i konsulent- og rekrutteringsbranchen og 
skabe en virksomhed ud fra de principper, 
som har gjort Mercedes til et af verdens 
førende brands: sikker, pålidelig og kom-
promisløs kvalitetsorienteret.

Claus Laigaard



• De ønsker en professionel sparringspartner, 
 der fighter for deres sag.

• De lægger vægt på grundighed, pålidelighed 
 og et stærkt branchekendskab.

• De tør lade sig udfordre i processen med 
 kontant og konstruktiv feedback.

• De ønsker en høj træfsikkerhed og kom-
 promisløs kvalitet gennem en grundig 

rekrutteringsproces. 

• Vi samarbejder langsigtet med spændende 
og solide virksomheder.

• Vi sikrer, at kandidaterne kun bliver flyttet 
til stillinger, de kan bestride.

• Vi anvender professionelle og gennemtestede 
analyseværktøjer og rådgiver kandidaterne i 
deres udvikling, uanset om de får stillingen 
eller ej.

• Vores kunder gennemgår en personanalyse/
 lederstilsvurdering, så vi sikrer det bedst 

mulige match mellem kandidaten og kunden 
set fra begge sider.

• Vi garanterer kandidaterne fuld diskretion.

• Vi har en arbejdsplads præget af engage-
ment, hjælpsomhed og den højest mulige 
etiske standard.

• Vi er målrettede og fighter kompromisløst for 
resultater hos vores kunder og kandidater.

• Vi har en høj professionel stolthed og kæmper 
for at vinde – for os er sølv tabt guld.

•  Vi har en stærk og positiv kultur med plads 
til forskellige personligheder, der alle får 
stort ansvar.

•  Vi udvikler vores medarbejdere situations- 
og personbestemt.

Derfor vælger virksomheder 
Laigaard &Partners

Derfor vælger medarbejdere 
Laigaard & Partners

Derfor vælger kandidater
Laigaard & Partners
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Vores forretningskoncept
Laigaard & Partners er en skandi-
navisk rekrutterings- og konsulent-
virksomhed etableret i 1998.

Vi beskæftiger os med search af 
bestyrelsesmedlemmer, direktører, 
mellemledere og ”tunge” specialister.  
Vi anvender fortrinsvis search, og
vi har endvidere stor erfaring med 
selection, når situationen kræver det. 
Vi kan derfor rådgive vores kunder 
objektivt om den bedste rekrutte-
ringsmetode til hver enkelt opgave.

Vi tilbyder coaching til CEO’s og øvrige
virksomhedsledere i form af inten-
sive, individuelle coachingforløb, og 
vores team af erfarne erhvervsledere 
assisterer ligeledes med strategisk 
sparring, organisationsudvikling og
coaching af ledergrupper. Vores kon- 
sulenter har en bred industriel indsigt
og erfaring, og vi kan derfor tilrette-
lægge et forløb, hvor vi sikrer kvalitet 
i behovsafdækning, proces og anbe-
falinger.

Herunder tilbyder vi hjælp til effektive
processer i forbindelse med strategi- 
og organisationsudvikling. 

Tiden er løbet fra de klassiske 5-årige 
strategiplaner, fordi forandringerne 

teknologisk og konkurrencemæssigt 
foregår langt hurtigere i dag end tid-
ligere, og derfor er det afgørende for 
virksomhederne at oparbejde evnen 
til løbende at tilpasse sig. Vi oplever, 
at mange virksomheder ofte ikke får 
nok ud af processer med eksterne 
konsulentteams. Vi tilbyder derfor 
sparring i forbindelse med strategi-
processer, hvor virksomhedens egne 
ledere og medarbejdere deltager 
aktivt og udvikler sig i processerne. 

Vores forretningskoncept er udviklet 
i samarbejde med en række førende 
internationale virksomheder for at 
imødekomme deres ønske og behov 
for at have én enkelt samarbejds-
partner, når det gælder rekruttering, 
strategisk rådgivning, business con-
sulting og coaching.

Vores oprindelse er dansk, og vi 
har siden virksomhedens start set 
Skandinavien som ét marked, hvilket 
også er årsagen til, at mere end 30% 
af vores omsætning kontinuerligt 
er kommet fra opgaver i Norge og 
Sverige.

Endvidere løser vi årligt en del inter-
nationale stillinger uden for Skandi-
navien gennem internationale search- 
samarbejdspartnere.

Sådan er vi!
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Der hersker ingen tvivl om, at 
de ansættelser, som Laigaard 
& Partners A/S har været med 
til at gennemføre, har været 
afgørende for, at vi i dag har en 
stærk organisation, som kan 
tackle morgendagens udfordringer.

Jes Bjerregaard, Adm. direktør
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Vision
Laigaard & Partners ønsker at være 
den mest værdiskabende, pålidelige 
og kompetente executive searchvirk-
somhed. Derfor er vi agile og innova-
tive, både når det gælder processer, 
værktøjer, menneskelige ressourcer 
og relationer.

Vi ønsker tilfredse kunder og kandi-
dater. Derfor differentierer vi os på 
kvaliteten i rekrutteringsprocessen 
og ved de kandidater, vi præsenterer. 

Ligeledes ønsker vi at tiltrække og 
fastholde branchens dygtigste med-
arbejdere. Derfor matcher vi vores 
høje kompetencekrav med optimale 
arbejdsforhold, godt arbejdsklima 
og stor frihed til personlig og faglig 
udvikling. 

Vi ønsker at fastholde vores kurs og 
vision, og fortidens sandhed behøver 
ikke at være nutidens eller fremtidens. 

Kultur og værdier
Enhver virksomhed har sin egen 
kultur, som afspejler ledelsens og 
medarbejdernes faglige og person-
lige egenskaber, værdier og hold-
ninger. 

Ofte er det personlige egenskaber og 
holdninger mere end faglige kvalifi-
kationer, der adskiller succes fra 
fiasko - både i ansættelsesforhold 
og samarbejdsrelationer. 

Ligeledes har hver branche sine egen-
skaber, kunder, produkter, teknologier
og kulturer, som det er vigtigt, at vi 
forstår. Den værdi, som karakteriserer
Laigaard & Partners mest er kompro-
misløs kvalitet. 

Kompromisløs kvalitet
Hos Laigaard & Partners er vi grundige,
direkte og går tæt på både kunder og
kandidater. Det er vores opgave at søge
og formidle sandheder - også selv om
de ikke er populære. Vi behandler altid
vores kunder og kandidater med re-
spekt for deres personlighed, integritet 
og professionalisme, sådan som vi 
selv ønsker at blive behandlet. 

Kunder og kandidater evaluerer os, og 
vi lægger vægt på, at der er plads til 
ros og konstruktiv kritik på arbejds-
pladsen. Vi vil vide, om vi lever op til 
de høje kvalitetskrav, som kunder og
kandidater stiller til os, og som vi 
stiller til hinanden.

Vi ønsker at samarbejde med vores 
kunder på samme loyale og dedike-
rede måde, som hvis vi var ansat i 
deres virksomhed. Vi ønsker end-
videre at forstå, hvem deres kunder 
er, og hvorledes de agerer. 

Vi har det princip, at opgaver skal 
løses af dem, der er bedst til det, og 
derfor arbejder vi i teams, der bliver 
sammensat ud fra de kompetencer,
den enkelte opgave kræver.
 
Vi er ærlige og kontante i vores spar-
ring og rådgivning, og det kræver 
mod. Det er forudsætningen for at 
være troværdig – af og til bliver vi 
spurgt, hvordan vi tør, men vi tør 
faktisk ikke lade være, fordi vi ved, 
at politisk og svag kommunikation 
er dagligdags udfordringer og res-
sourcespild i mange virksomheder. 

Vores succesrate, vækst og tilfreds-
hedsmålinger blandt kunder og 
kandidater tyder på, at denne frem-
gangsmåde er rigtig.



Direktører

Ledere

Tunge specialister

Specialister

Operative medarbejdere

Bestyrelse

Når I skal finde den 
rigtige medarbejder...

Vi har været yderst tilfredse med sam-
arbejdet i forbindelse med rekruttering
af en adm. direktør. Der har gennem 
forløbet været tale om en yderst pro-
fessionel og inspirerende proces, og 
jeg har været godt informeret. Specielt 
har Laigaard & Partners’ rapportering 
af og profilanalyser på kandidaterne 
og deres kompetencer været en meget 
stor hjælp til, at vi har kunnet træffe 
den rigtige beslutning. Det endelige 
valg er i sidste instans bestyrelsens 
beslutning, men det er til stor gavn at 
kunne drøfte beslutningen grundigt 
igennem med en professionel rekrut-
terings- og konsulentvirksomhed.

Steen Andersen, Bestyrelsesformand 

Laigaard & Partners hjælper kunder med at finde 
alt fra bestyrelsesmedlemmer over direktører til 
tunge specialister.
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Executive Search - Search
Gode medarbejdere er vitale ressour-
cer, som afgør jeres virksomheds 
fremtid. Virksomheder er forskellige 
og har brug for individuelle løsninger. 
Executive search og rekruttering er 
en tillidssag, som stiller store krav 
til kvaliteten i processen, således at 
både jeres virksomhed og jeres nye 
medarbejder bliver tilfreds.

Blandt vores kunder har vi både små
virksomheder og store globale kon-
cerner. Vi rekrutterer fortrinsvis via 
search, hvor vi selv håndplukker vel-
egnede kandidater, og efter behov 
via selection, hvor vi annoncerer efter 
kandidater. 

Vi løser 99% af vores rekrutteringer 
via executive search eller search, og de
resterende løses via selection eller en 
kombination af begge metoder. 

Vi rekrutterer medarbejdere til virk-
somheder, som ønsker den absolut 
højeste kvalitet i rekrutteringsproces-
sen. Når vi arbejder på flere niveauer 
i en organisation, opnår vi et nuance-
ret kendskab til jeres virksomhed. Det 
sætter os i stand til at søge kandidater 
til nye stillinger med stor præcision, 
uanset om det er et bestyrelsesmed-
lem, en direktør, en leder eller en 
”tung” specialist. 

Kvaliteten i rekrutteringsprocessen er
det, vi differentierer os stærkest på.
Derfor investerer vi løbende i nye værk-
tøjer og i udvikling af medarbejdere og
metoder, ligesom alle arbejdsproces-

ser er beskrevet i kvalitetsstandarder.
Når vi arbejder cross-border for samme
virksomhed, er det altid den samme 
konsulent, som er jeres ansvarlige 
kontaktperson på tværs af landene. 

Search
Drøftelser og sparring er en vigtig 
forudsætning for at finde den rigtige 
medarbejder til enhver stilling. Vi er
jeres sparringspartner fra første møde, 
hvor jobbet bliver beskrevet, og gen-
nem hele rekrutteringsforløbet.

Vi drøfter jeres behov og forventninger
til kompetencer, og hvad den nye med-
arbejder kan forvente i form af ansvars-
områder, arbejdsopgaver, udviklings-
muligheder og ansættelsesvilkår. Vi 
drøfter ligeledes, hvilken personlighed,
der matcher stillingen og jeres virk-
somhed, og vi udfordrer profilen, så-
ledes at vi får overvejet alle aspekter. 
Selvom vi måske kender jeres virk-
somhed, beder vi jer altid beskrive
økonomi, marked, konkurrencesitua-
tion, produkter, ydelser, organisation, 
værdier, image og kultur. 

Sammen definerer vi de krav, jobbet 
stiller til den nye medarbejders perfor-
mance, teoretiske viden og praktiske 
erfaring samt personlige egenskaber 
og holdninger, og vi rådgiver om, 
hvilken rekrutteringsmetode, der 
er mest velegnet til den pågældende 
stilling. Endvidere aftaler vi en tids-
plan for processen, som almindelig-
vis varer mellem 2 og  4 måneder.



Procesforløb

12 - Laigaard & Partners 13

>
 

> >
 

> >
 

> > > > > > >

> > > > > > >
Indledende samarbejdsmøde 

Drøftelse af marked, virksomhed, 
produkter, organisation og 

kandidatprofil.
Aftale procesforløb.

Foranalyse
Interviews med relevante personer 

hos kunden. Personanalyse og leder-
stilsvurdering af den person den nye 

medarbejder skal referere til.

Endelig profilaftale
Udarbejdelse af forslag til endelig 
stillingsprofil på baggrund af for-

analyse og branchekendskab. 
Dialog og sparring.

Endelig godkendelse.

Godkendt stillingsprofil.

Analyse og udarbejdelse 
af stillingsprofil

Research i database, 
netværk og direkte i virksomheder.

1. interview
Stillingsprofil og virksomhed 

gennemgås. Kandidatens kvalifika-
tioner og motivation vurderes. 

Personanalyse
Personanalyse, lederstilsvurdering 

og omtankeprøver.

Referencetagning
For de fortsættende kandidater 

tages grundige referencer.

Udfærdigelse af præsentations-
materiale og anbefalingsgrundlag.

Invitation og agenda til præsentation 
sendes til kunde og kandidater. 

Kunden modtager tillige 
præsentationsmateriale.

 

Kandidatpræsentation
Kundes og kandidaters fysiske 
møde og præsentation, hvor vi 

deltager. Afsluttes med gennem-
gang af referencer/analyser og 

evaluering via evalueringsværktøj.

2. interview
Dybdeinterview på basis af 

1. interview, referencer, analyser/
prøver og profil for stillingen.

Screening af relevante 
kandidater pr. telefon.

Indkaldelse til interview, 
herunder sendes invitation, 

dataskema og kandidatguide. 

Long-list/Short-list af kandidater.
Kontraktforhandling og underskrift.

Valg af kandidat(er) til videre 
forhandling. Mundtligt afslag til de 

øvrige præsenterede.

Afslag til alle øvrige i processen.

Opfølgning
Opfølgning foretages hos kunde 

og kandidat i garantiperioden:

Ved 1, 3 og 8 måneder og ved 
ansættelse af registrerede direktører 

tillige ved 12 måneders ansættelse.

Ved rekruttering af bestyrelses-
formænd og bestyrelsesmedlemmer 

følger vi op ved 6 og 12 måneder.

Evaluering af processen hos kunde 
og de præsenterede kandidater.

Forhandling, 
kontrakt og opfølgning

Kandidatsøgning
og udvælgelse

Foranalyse
For at finde den rigtige kandidat til en 
stilling skal vi have en solid og objek-
tiv viden om jobbet og virksomheden. 
Den opnår vi gennem samtaler med 
relevante personer i virksomheden, og
kræver processen anonymitet omkring
virksomhed og stilling, begrænses 
foranalysen til kun at omfatte ganske 
få personer.

Når vi rekrutterer på flere organisato-
riske niveauer i en organisation, får vi 
et indgående og nuanceret kendskab 
til, hvordan virksomheden fungerer på
både strategisk, taktisk og operativt 
niveau, og hvordan de tre niveauer 
samarbejder i hverdagen.

Vi anbefaler altid, at den bestyrelses-
formand, direktør eller leder, som 
den nye medarbejder skal referere til, 
gennemgår en personanalyse og en 
lederstilsvurdering på lige fod med 
kandidaterne. Hermed får vi det bedst 
mulige grundlag for at finde kandi-
dater, der skaber synergi og matcher 
den kommende leder, virksomhed og 
organisation.

Stillingsprofil
På baggrund af foranalysen udarbej-
der vi et resumé af vores indtryk, der 
danner grundlag for den profil, som 
beskriver jobbet, virksomheden og de 
faglige og personlige krav, som kan-
didater til jobbet skal opfylde. Profilen 
fungerer som et fælles reference-
grundlag mellem jer, kandidaterne 
og os.

Kandidatudvælgelse 
Med udgangspunkt i foranalysen og 
vores samtaler med jer udarbejder 
vi en long-list. Derefter starter vi en 
systematisk søgning i de relevante 
virksomheder, i vores netværk og 
i vores database. Long-listen med 
kandidatemner gennemgås efter 
ønske med jer. Efter fastlæggelse af 
short-list kontakter vi de relevante 
kandidater og undersøger, om de 
er interesserede i et jobskifte, og vi 
screener dem i forhold til jobprofilen.

Er der basis for en videre dialog, 
inviterer vi relevante kandidater til 
et interview og sender samtidig med 

invitationen vores kandidatguide, der 
beskriver rekrutteringsprocessen.

Vores grundige proces indebærer 
ligeledes, at vi konstant søger efter 
”dark horses”– dvs. kandidater, der 
har en ekstra dimension i forhold til 
den aftalte profil.

Vi prioriterer referencer
Er kandidaten egnet efter 1. interview, 
indhenter vi grundige referencer. Vi 
ønsker at bruge referencerne i vores 
næste interview med kandidaten. 
Dertil kommer, at vi ikke ønsker at 
blive overrasket af dårlige referencer 
senere i processen.

Vi har udviklet vores egen reference-
teknik, som giver et sandfærdigt ind-
tryk af referencegiveren og af kandi-
datens personlige og professionelle 
styrker og svagheder. Det er gennem 
disse referencer, at vi får nuanceret 
vores indtryk af en kandidat. Den 
grundige referencemetodik er en 
af årsagerne til, at mange kunder 
vælger Laigaard & Partners. 



De bedste kandidater
Ofte bliver medarbejdere ansat alene 
ud fra deres teoretiske uddannelse og 
faglige erfaring eller det brand og den 
virksomhed, de kommer fra. 

Hos Laigaard & Partners er vi af den
opfattelse, at en medarbejders værdier, 
holdninger og motivation er lige så 
afgørende for medarbejderens succes 
i jobbet som de faglige kvalifikationer. 
Derfor betyder kandidaternes tidligere 
performance, personlige holdninger og
egenskaber lige så meget som teore-
tisk viden og professionel erfaring.

Alle kandidater, vi præsenterer, har 
gennemgået test- og analyseværk-
tøjer. Test og analyser benyttes ikke 
som en facitliste på, om en kandidat 
er egnet eller ej, men de benyttes 
som et dialogværktøj.

Sammen med referencer og tidligere 
indhentet information danner testre-
sultaterne baggrund for endnu et 
interview, hvor vi kommer meget 
tæt på kandidatens personlige egen-
skaber, faglige kvalifikationer og er-
faringer, karriereforløb og motivation. 
Ud fra dette grundlag vurderer vi en-
deligt, hvordan de enkelte kandidater 
matcher virksomheden og organisa-
tionens behov.

Præsentation af kandidater
Vi udarbejder præsentationsmateriale 
for hver af de kandidater, vi præsen-
terer. Vi sender præsentationsmateri-
alet til jer inden præsentationen, som 
vi af diskretionshensyn holder på et 
for kandidaten neutralt sted.

Når I har mødt kandidaterne og haft 
lejlighed til at danne jer et personligt 
indtryk, præsenterer vi resultaterne 
af vores referencetagning, test og 
analyser. 

Vi tilbyder beslutningsrådgivning i 
den efterfølgende proces i form af 
et kandidatvurderingsværktøj.

Når valget er truffet, forhandler I og 
kandidaten selv ansættelsesvilkår, 
og i denne fase rådgiver vi jer fortsat, 
såfremt I ønsker det.

Vi er kompromisløse og præsenterer 
kun kvalificerede kandidater, hvilket 
vores succesrate på mere end 98% 
dokumenterer. 
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Afslag
Når I og kandidaten har underskrevet 
kontrakten, sikrer vi afslag til de kandi-
dater, der ikke får jobbet. 

Det er afgørende for os, at alle kandi-
dater får det bedst mulige indtryk af 
både jer, os og den proces, de har 
været igennem.

Vi følger op og giver garanti
Når vi har gennemført en rekruttering,
måler vi altid kunders og kandidaters 
tilfredshed med forløbet. 

Vi følger op ved 1, 3 og 8 måneder 
samt ved ansættelse af registrerede 
direktører tillige ved 12 måneders 
ansættelse.

Ved rekruttering af bestyrelsesfor-
mænd og bestyrelsesmedlemmer 
følger vi op ved 6 og 12 måneder.
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Vores teknologivirksomhed har været 
igennem en væsentlig transformation
de senere år, og i den forbindelse har
vi skiftet ud i store dele af ledelsen. 
I dag står vi stærkt i forhold til den 
fremtidige vækst, og Laigaard & 
Partners har spillet en væsentlig rolle 
i at få dette til at ske. Jeg kan anbefale 
Laigaard & Partners til enhver, der 
skal finde nye topdirektører og ledere.

Michael Brock, Bestyrelsesformand



Når du er kandidat hos os
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En velstruktureret proces førte til 
præsentation af udelukkende vel-
kvalificerede kandidater og gjorde
valget af den endelige kandidat 
svært. Både den ansatte kandidat 
og jeg oplever, at valget er rigtigt. 
På den baggrund kan jeg kun 
anbefale Laigaard & Partners A/S.

Klaus Kaae, President

Det rigtige job
Hos Laigaard & Partners samarbejder 
vi kun med professionelle virksom-
heder. Vi rekrutterer ikke personer til 
virksomheder eller stillinger, som vi 
ikke anser for bæredygtige.

Inden vi begynder at søge efter kandi-
dater til en stilling, indhenter vi objek-
tiv viden om virksomheden og jobbet 
gennem samtaler med relevante per-
soner i virksomheden. Hvad enten det 
er en bestyrelsesformand, en direktør 
eller en mellemleder, som der skal 
refereres til, anbefaler vi, at denne 
gennemgår en personanalyse og en 
lederstilsvurdering. Hermed får vi det 
bedst mulige grundlag for at finde 
kandidater, der skaber synergi og 
matcher den kommende leder, virk-
somheden og organisationen.

Vi kontakter dig telefonisk for en 
screening som potentiel kandidat til 
den stilling, vi har fået til opgave at 
besætte. Er det tilfældet, inviterer 
vi dig til et interview, og samtidig 
sender vi en kandidatguide og et 
dataskema, som vi beder dig udfylde 
og returnere inden interviewet.

På interviewet informerer vi yderlig-
ere om stillingen og virksomheden. 
Endvidere beder vi dig fortælle om din 
opvækst, dit værdisæt, dit karriere-
forløb og dine faglige og personlige 
kvalifikationer.

Vi garanterer dig fuld diskretion, så
længe du ønsker det. Ligeledes garan-
terer vi, at du aldrig møder andre 
kandidater til samme stilling hos os. 

Ønsker du at fortsætte processen, 
og finder vi dig egnet til stillingen, 
indhenter vi oplysninger om dig hos 
referencepersoner, som kender dine 
personlige egenskaber og holdninger 
samt faglige kvalifikationer, perfor-
mance og erfaringer. Det kan være 
bestyrelsesmedlemmer, direktører, 
ledere, kolleger eller samarbejds-
partnere, som bliver oplyst af dig. 

Vi kontakter ikke referencepersoner 
uden forudgående aftale med dig. 

Vi benytter test og analyser, som du 
skal gennemføre i procesforløbet 
hos os, og alle får mulighed for en 
tilbagemelding.

Vi garanterer, at alle oplysninger 
bliver behandlet fortroligt, og dine 
data ikke bliver videregivet uden 
dit samtykke.

Vi benytter testresultaterne som grund-
lag for endnu et interview, hvor vi 
tillige inddrager de referencer, vi har 
indhentet. I løbet af dette interview går
vi i dybden med din personlige og fag-
lige profil, din lederstil, dine kompe-
tencer, din uddannelse og dit hidtidige 
karriereforløb. Ligeledes får du mere 
at vide om virksomhedens organisa-
tion og kultur, ledelsesforhold og 
stillingsindhold.

Er interessen fortsat gensidig, bliver 
du inviteret til et møde med virksom-
heden. Hele processen varer almin-
deligvis mellem 2 og 4 måneder.



Tilfredse kandidater
Vi følger op på ansættelsesforholdet
ved 1, 3 og 8 måneder og ved ansæt-
telse af registrerede direktører tillige 
ved 12 måneders ansættelse.

Ved rekruttering af bestyrelsesfor-
mænd og bestyrelsesmedlemmer 
følger vi op ved 6 og 12 måneder.

Det er vigtigt for os, at du som kandi-
dat er tilfreds med processen. Uanset 
om du får stillingen eller ej, sender vi 
et skema til evaluering af forløbet til 
alle præsenterede kandidater, og vi 
benytter din evaluering til at forbedre 
vores ydelser og metoder.

Hvis du ikke får jobbet
I ansættelsesforløbet vil der altid være 
kandidater, som ikke går videre i pro-
cessen. Er du blandt disse, modtager 
du naturligvis et afslag.

Et afslag betyder ikke, at du ikke pas-
ser som kandidat til en anden stilling 
på et senere tidspunkt. Den kandidat, 
som er nummer to til en stilling i dag, 
kan være nummer et til en anden 
stilling i morgen.

Emnebank
I vores searchopgaver benytter vi 
blandt andet vores skandinaviske 
emnebank. Emnebanken bliver 
kontinuerligt opdateret, og der til-
går hver dag nye og spændende 
kandidatemner. 

Er du en spændende kandidat, og 
tænker du på at skifte job, eller 
ønsker du blot at blive kontaktet af 
os, når der opstår en jobmulighed, 
hvortil dit CV kan være attraktivt, 
øger du din mulighed, såfremt vi 
har dit CV. 
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Det er vores erfaring, at Laigaard & 
Partners A/S er fokuserede, profes-
sionelle og behagelige at arbejde med. 
Vi har altid følt os velinformerede i 
processerne, og Laigaard & Partners har
været kompetente og velargumente-
rede i deres anbefalinger af direktører. 
Efter mere end 10 år er vi stadig glade
for samarbejdet og bruger ligeledes
Laigaard & Partners som rådgiver i 
vigtige organisatoriske spørgsmål 
og til Business Consulting i øvrigt.

Pål Thore Krosby, CEO
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“Vil du genansætte alle dine ledere, 
hvis du får valget i morgen?”

Siden starten i 1998 har vi kæmpet 
for at sikre den højest mulige kvalitet 
i den skandinaviske konsulent- og 
rekrutteringsbranche. 

Vi kan med stolthed konstatere, at vi 
til stadighed holder en træfsikkerhed
i vores rekrutteringer på over 98%, 
og vi fastholder år efter år en meget 
høj tilfredshed fra vores kunder og 
kandidater. 

Laigaard & Partners’ vision er at være 
den mest pålidelige og kompetente 
executive searchvirksomhed også i 
fremtiden, og derfor bliver vi ved med 
at investere i virksomheds- og med-
arbejderudvikling. 

Mens visionen og værdierne forbliver 
uforandrede også i fremtiden, er vi 
konstant i bevægelse i forhold til at 
uddanne vores medarbejdere og sikre,
at vi hele tiden bruger de bedste 
og mest anerkendte værktøjer og 
arbejdsmetoder. 

Vi kæmper kompromisløst for at gøre 
os fortjent til igen og igen at blive 
valgt som vores kunders foretrukne 
rekrutteringspartner.

Claus Laigaard

Det handler om et stærkt net-
værk, dygtige researchere og
professionelle konsulenter.
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