
 

 
 
Ønsker du at sætte dit præg på udviklingen inden for Executive Search og 
arbejde ud fra fremtidens organisering – Fishbowl Philosophy? 

 

Research Consultant 
 
Laigaard & Partners A/S søger en Research Consultant med flair for digital udvikling, teknologi og/eller IT til 
en alsidig og selvstændig stilling i vores research team.  
 
Som Research Consultant vil størstedelen af din hverdag gå med at være nøglemedarbejder i samarbejdet 
med vores kunder, og du skal sammen med den ansvarlige konsulent deltage på kundemøder, afdække virk-
somheds- og jobprofiler, selvstændigt udarbejde searchstrategier samt identificere og vurdere kandidater. 
Endvidere skal du bidrage med research fra vores systemer samt analyser af markedet, som bruges til vores 
processer – alt sammen med fokus på at være opdateret inden for Executive Search, herunder særligt digital 
udvikling og teknologi.  
 
Du skal således bidrage med et indgående kendskab til markedet samt være en proaktiv sparringspartner og 
en medarbejder, som dine kolleger går til, når det omhandler teknologi m.v. Endvidere skal du være med-
virkende til kontinuerlig udvikling af interne systemer, værktøjer og procedurer.  
 
Vi forventer, at du trives med en travl hverdag og med at løse opgaver, der kræver metodiske og analytiske 
evner. Da stillingen er en koordinerende funktion, hvor du skal styre processen fra projektstart og frem til 
kandidatens ansættelse, skal du have gode projektstyringskompetencer. 
 
Du bliver kandidatens første kontakt gennem interview i telefonen, og derfor forventes du at have gode kon-
taktevner og en stor gennemslagskraft. Endvidere forventer vi, at du arbejder proaktivt, struktureret og mål-
rettet, og at du evner at have mange bolde i luften på samme tid.  
 

Du er forretningsorienteret og kan agere 
sparringspartner for konsulenter, kunder 
og kandidater, og du trives endvidere med 
at tage selvstændige initiativer og træffe 
selvstændige beslutninger. 
 
Hos os er vi organiseret ud fra Fishbowl 
Philosophy, hvor alt arbejde udføres i pro-
jektgrupper. Det betyder, at vi forventer, 
at du ud over dine nøgleopgaver inden for 
research, har lyst til at påvirke såvel din 
egen som resten af virksomhedens udvik-
ling. Du skal derfor være indstillet på at 
blive inddraget i forretningen og være 
med til at påvirke den, afhængigt af inte-
resser og kompetencer.  

 
Vi har et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø, hvor humor, socialt samvær og aktiviteter, der udvikler virk-
somheden og den enkelte medarbejder, er i højsædet. 



 

 
 
 
Faglige kvalifikationer 

• Du har en videregående uddannelse som cand.it., ingeniør, cand.merc., HD eller lignende.   

• Du har med fordel erfaring fra Executive Search. 

• Du har en god forretningsforståelse.  

• Du er opdateret på den digitale udvikling samt udviklingen inden for teknologi og/eller IT, og du har stor 
interesse inden for feltet.  

• Du har gode IT-kompetencer. 

• Du er velformuleret og kan begå dig på dansk og engelsk på højt niveau – både mundtligt og skriftligt. 

• Kendskab til eller erfaring med telefoninterview er en fordel.  
 
 
Personlige kvalifikationer 

• Du er nysgerrig og vedholdende.  

• Du er en udpræget selvstarter, som trives med at løse opgaver på egen hånd og i teams. 

• Du er resultatorienteret og målrettet.  

• Du har gode kontaktevner, er udadvendt og har gennemslagskraft – også i telefonen.  

• Du trives i et dynamisk og uformelt miljø. 

• Du evner at planlægge din hverdag, og trods et højt tempo med skarpe deadlines formår du at overhol-
de vores kvalitetsstandarder i samarbejdet med både kunder og kandidater. 

• Du er kreativt tænkende, og du har en pragmatisk, analytisk og systematisk tilgang til dit arbejde.  
 

 

Laigaard & Partners A/S 
Siden 1998 har Laigaard & Partners A/S arbejdet for at sikre den højest mulige kvalitet inden for Executive 
Search. Vi arbejder kompromisløst for at gøre os fortjent til igen og igen at blive valgt som vores kunders 
foretrukne partner, og vi kan med stolthed konstatere, at vi til stadighed holder en træfsikkerhed i vores 
search på over 98%. Læs mere på www.laigaard-partners.com.  
 
 
Send din ansøgning og dit C.V. mærket 30469 på e-mail hrm@laigaard-partners.com til Laigaard & Partners 
A/S, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din henvendelse fortroligt og videregiver kun 
dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 91 18 00. 
 
 
  

http://www.laigaard-partners.com/
mailto:hrm@laigaard-partners.com

