
 

 
Har du erfaring med rekruttering og har du, hvad der skal til for at være 
med på vores hold! 

 

Konsulent – med partnerpotentiale 
 
Vi er et af landets dygtigste konsulenthuse til at identificere og tiltrække de bedste kandidater, og vi er ambi-
tiøse, når det gælder om at levere kompromisløs kvalitet til vores kunder og kandidater.  
 
Vi søger en konsulent med partnerpotentiale, som vil være med til at præge og udvikle vores forretning.  
Vores rekrutteringsopgaver inkluderer rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, direktører, mellemledere og 
tunge specialister.  
 
Vi har en handlekraftig organisation, hvor vi drives af at skabe resultater for vores kunder og kandidater og 
en hverdag hos os er alsidig. Du bliver en vigtig sparringspartner både internt i Laigaard & Partners samt  
eksternt hos vores kunder. Vi forventer, at du, via salg, er drevet af at opbygge og vedligeholde kunderelatio-
ner.  
 
Vi har et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø, hvor socialt samvær og aktiviteter, der udvikler virksomheden 
og den enkelte medarbejder, er i højsædet. Vi har derfor en forventning om, at du er en proaktiv teamplayer 
med stærke sociale kompetencer og en naturlig interesse for mennesker. 
 
 
Faglige kvalifikationer 

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

• Du har solid forretningsforståelse.  

• Du har erfaring med løsnings- og relationssalg.   

• Du er vant til at arbejde med skarpe deadlines. 

• Du har erfaring med at agere betroet partner/sparringspartner over for dine kunder. 

• Du har konsulenterfaring og ønskeligt fra rekruttering/executive search. 

 
 
Personlige kvalifikationer 

• Du er udadvendt, og du har gode kontaktevner samt stor gennemslagskraft. 

• Du er proaktiv, struktureret, disciplineret, engageret, effektiv og selvstændig med et højt tempo.  

• Du er en inspirerende, selvmotiverende og kreativ opgaveløser.  

• Du er positiv og humoristisk, og du har gode samarbejdsevner samt et godt og smittende humør.  

• Du er resultatorienteret og ambitiøs.  

• Du er ”skarp i pæren”, og du har en analytisk og systematisk tilgang til dit arbejde.  

• Du er kompromisløst kvalitetsbevidst i dit arbejde.  
 

  



 

 
 
 
Laigaard & Partners ApS 
Siden 1998 har Laigaard & Partners ApS 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 30468 på e-mail hrm@laigaard-partners.com til Laigaard & Partners 
ApS, 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

