
 

 
 
 
    Head of Executive Search 

 
Har du ambitioner om at lede Danmarks bedste searchteam? 
 
Vi søger en ny leder til vores searchteam, som sammen med os skal ekspandere Danmarks mest at-
traktive searchteam, der er anerkendt for høj kvalitet i alle aspekterne af Executive Search. 
  
Du skal have en ambition om samt evnen til at kunne udvikle searchteamet såvel fagligt som personligt 
og organisatorisk. 
 
Du skal indgå i et passioneret og dedikeret firma, der hver dag leverer høj kvalitet. Vi løser komplice-
rede og ofte meget krævende opgaver for vores kunder, som værdsætter vores høje faglighed og 
kompromisløse tilgang. Alt hos os udføres i projektgrupper, og vi arbejder efter branchens stærkeste 
proces. 
 
Vi forventer, at du har solid erfaring fra searchbranchen – gerne kombineret med bred erfaring fra 
dansk erhvervsliv, og du arbejder med dedikation, professionalisme og kreativitet. Derudover er du en 
teamplayer, som ønsker at være nr. 1, i det du laver. 
 
Jobbet vil bestå af searchopgaver, ledelse af searchteamet, egne rekrutteringer samt medvirken og va-
retagelse af andre konsulentydelser og deltagelse i videreudviklingen af Laigaard & Partners ApS. 
 
I vores jagt på perfektion søger vi: 
• En ildsjæl, som ønsker at gøre en forskel, og som brænder for at udvikle sit team. 
• En som har ambitioner på egne og andres vegne, og som ønsker at drive markedets stærkeste 

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

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

archbranchen. 
• En som har et positivt livssyn, er uformel og ikke går af vejen for et godt grin. 
• En som har en videregående uddannelse som f.eks. civiløkonom, cand.merc., HD eller lignende. 
 
Vores kolleger udtaler: 
• Der er et professionelt og inspirerende miljø med kolleger, som ønsker at præstere over gennem-

snittet. 
• Gennem samarbejde med bestyrelsesmedlemmer og direktører får vi indsigt i virksomhederne på 

toplederniveau. 
• Der er en stejl og positiv indlæringskurve i jobbet. 
• Du får positive, samarbejdsorienterede og inspirerende kolleger. 
 
Kan du genkende dig selv i ovenstående, er du måske vores nye kollega! 



 

 
 
 
Siden 1998 har Laigaard & Partners arbejdet for at sikre den højst mulige kvalitet inden for Search og 
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 30553 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.  


