
 

 

Konsulent til Executive Search  
 

Vi søger en dygtig kollega, der kan betjene eksisterende kunder og løse rekrutteringsopgaver af såvel direk-
tører, mellemledere og tunge specialister. 
 
Vi er et af landets mest professionelle konsulenthuse inden for Executive Search, og vi er ambitiøse og kom-
promisløse i forhold til at levere kvalitet i samarbejdet med vores kunder og kandidater. 
  
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. 
 
Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være at være vores kunders professionelle sparringspartner, og du vil 
fortrinsvis samarbejde med direktører og funktionsdirektører. Du bliver ansvarlig for rekrutteringsprocesser 
fra A til Z; fra indledende møde hos kunden, udarbejdelse af jobprofil, planlægning af Search-strategi, kandi-
datinterview, tests og referencetagning samt præsentation af kandidater. Endvidere skal du udvikle og opti-
mere samarbejdsrelationen til vores eksisterende kunder. 
 
Vi forventer, at: 
 Du har flere års rekrutteringserfaring enten fra et bureau/en konsulentvirksomhed eller fra en intern 

rekrutteringsfunktion i en større virksomhed. 
 Du har med fordel erfaring med at arbejde med testværktøjer. 
 Du er en ildsjæl, som ønsker at gøre en forskel. 
 Du har en analytisk, systematisk og metodisk tilgang til opgaver. 
 Du har et positivt livssyn og går ikke af vejen for et godt grin. 
 Du har en videregående uddannelse som f.eks. civiløkonom, cand.merc., HD eller lignende. 
 Måske er din baggrund ikke beskrevet her, men er du overbevist om, at du alligevel er den rette, så 

hører vi gerne fra dig! 
 

Vores kolleger udtaler: 
 Professionelt og inspirerende miljø med kolleger, der ønsker at præstere – og helst over gennemsnittet. 
 Samarbejder med bestyrelsesmedlemmer og direktører og får indsigt i virksomhederne på toplederni-

veau. 
 Stejl og positiv indlæringskurve. 
 Positive og samarbejdsorienterede kolleger. 
 
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! 
 
Siden 1998 har Laigaard & Partners arbejdet for at sikre den højst mulige kvalitet inden for Search og Execu-
tive Search. Vi arbejder kompromisløst for at gøre os fortjent til, igen og igen at blive valgt som vores kun-
ders 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 30552 på e-mail hrm@laigaard-partners.com til Laigaard & Partners 
ApS, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler selvfølgelig din henvendelse fortroligt, og 
yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 91 18 00. 


