
 

 
 

Research Consultant til 
Executive Search  
 
 
Vi søger en Research Consultant, som vil indgå i et passioneret og dedikeret team, der hver dag leverer høj 
kvalitet til vores kunder inden for Executive Search. Vi løser komplicerede og ofte krævende opgaver for 
vores kunder, som værdsætter vores kompromisløshed. Alt hos os udføres i projektgrupper, som sættes 
efter kompetencer, og vi sætter det stærkeste hold til hver opgave og arbejder efter branchens stærkeste 
proces. 
 
Som Research Consultant skal du deltage i behovsafdækning hos virksomheders bestyrelser og ledelser og 
efterfølgende deltage i foranalyse i virksomhederne, udarbejde virksomheds- og jobprofiler, udføre re-
search og telefonscreening af kandidater samt udarbejde og præsentere longlists med kandidater for kun-
derne. 
 
I vores jagt på perfektion søger vi: 
 

• En ildsjæl, som ønsker at gøre en forskel. 
 

• En som har det godt med at være en del af et hold, der har indflydelse på dansk erhvervsliv. 
 

• En som ved, at gennem en analytisk, systematisk og metodisk tilgang til en opgave opnås perfektion. 
 

• En som forstår mulighederne i de sociale medier, og som vil være en del af digitaliseringen af Search-
branchen. 

 

• En som har et positivt livssyn og ikke går af vejen for et godt grin. 
 

• En som har en videregående uddannelse som f.eks. civiløkonom, cand.merc., HD eller lignende –  
gerne kombineret med et antal års erfaring fra erhvervslivet (gerne fra Search-branchen). 

 
Kan du genkende dig selv i ovenstående, er du måske vores nye kollega. Er du ydermere nysgerrig og modig 
af natur, er du en stærk kommunikator med gennemslagskraft, og har du en proaktiv og positiv indstilling 
og en robust personlighed, vil vi meget gerne høre fra dig! 
 
 

Vores kultur 
Vi ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger, og vi har en præstationsorienteret kultur. Vi er også et 
konsulenthus, som er til for vores kunder, og vi forventer derfor, at du er fleksibel og indstillet på perioder 
med travlhed – til gengæld kan du i mindre travle perioder nyde godt af fleksible rammer. 
 
Vi har et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø, hvor humor, socialt samvær og aktiviteter, der udvikler virk-
somheden og den enkelte medarbejder, er i højsædet. Vi er også lidt løbetossede og har en løbeklub med 
en professionel løbecoach. 



 

 
 
 
 
 
Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder, og forventer at du tager ansvar for at påvirke såvel din egen som re-
sten af virksomhedens udvikling.  Du skal derfor være indstillet på at blive inddraget i forretningen og være 
med til at påvirke den, afhængigt af interesser og kompetencer.  
 
 

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

