
Konsulenthuset ballisagers 
virksomhedspanel
– direkte adgang til arbejdskraft



Hos Konsulenthuset ballisager a/s 
arbejder vi med at gennemføre 
professionelle matchprocesser mellem 
virksomheder og mennesker på udkig 
efter nye udfordringer, fx i form af 
opgaver inden for karriererådgivning 
hvor vi vejleder ledige jobsøgende 
kanddiater.

Som deltager i ballisagers virksomheds-
panel er I som virksomhed ”tæt på” 
jobsøgerne, og I har mulighed for, ganske 
uforpligtende, at efterspørge konkrete 
profiler til jeres ledige stillinger. En 
enkel, billig og effektiv måde at 
rekruttere nye medarbejdere på.
Vi kan etablere en virksomhedspraktik 
eller et løntilskud, hvis der er behov for 
at virksomhed og kandidat ser hinanden 
an før en fast ansættelse.

Dit bidrag
Vi synes, det er vigtigt, at rådgivningen af 
jobsøgerne foregår på baggrund af fakta 
og med et blik for virksomhederne og 
jeres behov. Til det formål har vi oprettet 
et virksomhedspanel, som vi spørger til 
råds, og her kan I bidrage med faktuel 
information. Som deltager i panelet 
forpligter I jer til én gang årligt at 
besvare et spørgeskema om, hvordan  
I rekrutterer hos Jer. Spørgeskemaet 
danner baggrund for den årlige 
Rekrutteringsanalyse og tager kun  
5-10 minutter at udfylde.

Analysen er den største af sin art 
herhjemme og er blevet et velanset og 
værdifuldt redskab for både jobsøgere 
og andre, der har interesse i rekruttering 
og arbejdsmarked.

Ballisagers virksomhedspanel

Hvad er jeres udbytte af at 
deltage i virksomhedspanelet?
•  Som paneldeltager bliver du hvert år 

inviteret til en HR-dag med mulighed for 
at netværke med andre virksomheder og 
deltage i et inspirerende oplæg. Senest 
har vi haft besøg af Ulrik Wilbek og 
Mette Bloch.

•  I får mulighed for at bruge ballisager som 
samarbejdspartner, når I har behov for 
en ny medarbejder. Det er uforpligtende, 
enkelt og omkostningsfrit. På fore-
spørgsel modtager I forhånds-screenede 
CV’er på relevante jobsøgere fra vores 
forløb. 

•  I får mulighed for at præsentere jeres 
virksomhed på vore kurser for jobsøgere.

•  I får gratis rådgivning om det, vi kalder 
”støtteansættelser” – det kan være 
virksomhedspraktik og job med 
løntilskud. 

•  Som deltager i panelet styrker I virksom-
hedens sociale ansvarlighed, og I får 
mulighed for at hjælpe jobsøgere videre  
på arbejdsmarkedet. 



“Vi synes, at vi som virksomhed har et ansvar for at hjælpe dimittender  
ud på arbejdsmarkedet. Derfor ansætter vi kandidater fra ballisager i 
løntilskud eller virksomhedspraktik for at hjælpe dem til at få noget 
praktisk erfaring - og så gør det bestemt ikke noget, at de også er gode  
til at udfordre os og skabe værdi”

“Vi har ansat 12 nye medarbejdere, som vi først har set an i en 4 ugers 
praktik. Det har betydet, at vi nogen gange har fået øjnene op for kvaliteter 
i profiler, som vi ikke umiddelbart havde forestillet os til opgaven”

Hvem er med?
Virksomhedspanelet består pt. af ca. 
2000 virksomheder, både store
virksomheder som Grundfos A/S, TDC, 
ISS, Terma, Dansk Supermarked, IKEA 
mv. og mindre virksomheder.

Vil du vide mere
Det er gratis at være med i virksom-
hedspanelet, og vi anbefaler, at det er 
en med ansvar for ansættelser, der 
fungerer som jeres kontaktperson.

Kontakt os på: Tlf: 70294050
info@ballisager.com
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Om os
Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende
HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at
skabe det rette match mellem virksomheder og kandidater.

Vi er specialister indenfor:
Rekruttering, Outplacement og Karriererådgivning

Virksomheden blev etableret i 2008 og er i dag vokset
til 70 medarbejdere. Vi har et tæt samarbejde med
ca. 2000 firmaer og institutioner, som indgår i
vores virksomhedspanel.


