
Vi sætter kompetencer  
i spil og skaber vækst 

 for mennesker og  
virksomheder



Vores fornemmeste opgave  
er at matche kandidater  
og virksomheder med hinanden

Rekruttering 
Vi hjælper virksomheder med at rekruttere ledere, specialister og andre nøgleprofiler 
i hele landet. Vi leverer både fulde processer og search på timebasis. Førstehånd-
sindtryk og mavefornemmelser er for amatører, så viden og faglighed er kernen i vores 
rekrutteringsarbejde: Vi bruger f.eks. altid cases til at afdække en kandidats faglige – 
og til dels personlige – kompetencer. Vi kalder det caserekruttering.

Outplacement  
Vi har hjulpet flere af landets største virksomheder med outplacementopgaver  
– både ift. at klæde ledelsen ordentligt på ved opsigelser og ift. at hjælpe opsagte 
medarbejdere godt videre. Vi varetager både individuelle processer såvel som større 
afskedigelsesrunder. Vores viden, erfaring og store virksomhedsnetværk skaber et godt 
fundament for at hjælpe opsagte medarbejdere hurtigt videre i nyt job. 

Karriererådgivning 
Vi rådgiver hvert år over 10.000 jobsøgere, fortrinsvis akademikere. God karriere- 
rådgivning er ikke blot et spørgsmål om at rådgive jobsøgere. Det handler også om  
at være i dialog med virksomhederne. Vi er derfor løbende i tæt kontakt med en  
lang række virksomheder. Vores viden om virksomhedernes behov, situation og  
præferencer er afgørende for, at vi kan hjælpe vores kandidater i job. 

Læs mere om  
rekrutteringsprocessen

Læs mere om  
caserekruttering

Læs mere om  
search



Rekrutteringsanalysen
Hvert år, siden 2011, har vi spurgt vores virksomhedspanel (2000 offentlige  
og private virksomheder), hvordan de prioriterer, når de søger nye medarbejdere.  
Svarene samler vi i Rekrutteringsanalysen, der giver et aktuelt overblik over  
virksomhedernes adfærd og præferencer, når de rekrutterer.

Jobbarometer
Hvert halve år udarbejder vi et Jobbarometer, hvor vi forsøger at give et nuanceret 
billede af de nyeste tendenser og tal ift. beskæftigelse, rekrutteringsudfordringer  
og andre dele af det danske arbejdsmarked.

Forskning i rekruttering
Vi har ansat en erhvervsPhD fra 2018 og tre år frem. Hun skal forske i flere  
dele af rekrutteringsprocessen – alt lige fra cases og interviews til onboarding.  
Det skal styrke vores rekrutteringsfaglighed og dén rådgivning, som vores  
kunder nyder godt af.

Håndbog i Moderne jobsøgning
Vi har samlet vores viden om jobsøgning i en bog, Moderne jobsøgning. Bogen  
er bygget op omkring fire jobsøgningsstyrker (motivation, værktøjer, strategi og  
kompetencer), der skal hjælpe jobsøgeren med at ”handle” ud fra en konkret,  
faktuel værktøjskasse.

Underviser i rekruttering
Vi underviser i faget Rekruttering, som udbydes to gange om året på Erhvervs- 
akademi Aarhus. Vi har også udarbejdet en omfattende rekrutteringsguide for  
Moderniseringsstyrelsen, der skal bruges til at optimere alle statslige styrelsers 
rekrutteringsprocesser. Og så udarbejder vi løbende e-bøger – vi har fx skrevet  
Rekruttering på sociale medier sammen med Astrid Haug.

Vidensbaseret  
rådgivning



Udvalg af kundereferencer



”En outplacement-leverandør skal kunne tilbyde et produkt, der anerkender,  
at arbejdsmarkedet er en dynamisk størrelse med skiftende vilkår, og at  
kompetencekravene hele tiden ændrer sig. Og så skal leverandøren jo  
have styr på de digitale muligheder som jobsøger. Alt det tilbyder  
Konsulenthuset ballisager.” 

Thomas Bundgaard, HR-direktør, Siemens Wind Power

”Konsulenthuset ballisager er blevet vores foretrukne rekrutteringspartner de  
seneste år. Vi bliver altid mødt af velforberedte og professionelle konsulenter, 
som arbejder målrettet og ærgerrigt med opgaverne. De kender også vores  
kultur og forretning indgående, hvilket både er med til at sikre en høj kvalitet 
i processen, og at ansøgerne får et retvisende billede af vores virksomhed og 
opgaven, inden de siger ja til jobbet.
 
For mig har brugen af cases under ansættelsesinterviews desuden givet  
processen et vigtigt løft. Via de cases får jeg et godt fundament at vurdere 
ansøgernes arbejdsform, adfærd og samarbejdsevner - en lille, men vigtig,  
detalje som ballisager har bragt ind i rekrutteringsprocessen. Alt i alt har vi  
sammen formået at styrke vores organisation gennem hver enkelt ny rekruttering, 
og det har været en væsentlig brik i vores vækstsucces de senere år.”
 

Lars Sall, Chief Commercial Officer, Airmaster A/S

Udvalg af kundereferencer



1. Foranalyse  
Vi indleder en fuld rekrutteringsproces med en 
grundig identifikation og afdækning af den profil, I 
har behov for – her kan en kriterieanalyse anvendes. 
Analysen munder ud i en jobprofil, som definerer 
jeres krav og ønsker til kandidaten.  

2. Annoncering   
Som udgangspunkt foregår al annoncering af den 
ledige stilling via LinkedIn, Jobindex og vores egen 
LinkedInside.

3. Search 
Vi finder relevante profiler via LinkedIn, vores net-
værk og flere CV-databaser samt iht. nærmere aftale. 
Vi har en udvidet licens på LinkedIn, som giver os 
mulighed for at se alle registrerede profiler, og vi har 
derfor ingen netværksbegrænsninger. I searchproces-
sen inddrager vi også vores egen database, som inde-
holder knap 4000 kandidater fra forskellige brancher 
og på forskellige stillingsniveauer. I searchprocessen 
forventer vi tæt dialog med jer ift. afdækningen af de 
relevante profiler.

4. Telefonscreening   
Vi telefonscreener os frem til kandidater, der skal 
inviteres til 1. runde, og administrerer processen  
for jer. Formålet med screeningsprocessen er  
at kvalificere 1. samtale med kandidaten, da en 
screeningssamtale giver vigtig forhåndsviden.

5. Interviews hos Konsulenthuset ballisager  
Vi interviewer de relevante kandidater, og vi når  
på den baggrund frem til ”finalefeltet”.

6. Tests    
Vi tester med anerkendte testværktøjer, både adfærds- 
tests og kognitive tests. Tests kan forekomme mellem 
det første interview, som vi foretager, og 1. samtale 
hos jer, eller mellem 1. og 2. samtale. 

7. Case   
Vi udarbejder, i samarbejde med jer, en case, der 
skal give ekstra information om kandidatens kvali-
fikationer ift. stillingen. Det kunne f.eks. være en 
case, der afdækker kandidatens faglighed, deres 
analytiske og strategiske kompetencer eller adfærd 
ift. kunder/medarbejdere. Kandidaten har enten fået 
tilsendt casen på forhånd og skal fremlægge den  
til samtalen, eller han/hun bliver præsenteret for  
casen til samtalen.

8. Samtaler hos kunden 
Finalefeltet interviewes til en 2. samtalerunde,  
der typisk foregår hos jer. Vi deltager gerne med  
en konsulent – både ved 1. og 2. samtalerunde –  
hvis I ønsker det. Efter 2. samtalerunde vælger  
I en kandidat, men vi bistår naturligvis med sparring  
i udvælgelsesprocessen.

9. Referencer  
Vi trækker referencer på de sidste 2-3 finale- 
kandidater.

10. Opfølgning   
For at sikre kvaliteten i rekrutteringen vil vi følge op 
på den nyligt ansatte kandidat efter 2 måneders 
ansættelse ved kontakt til den nyligt ansatte og hans/
hendes chef. Igen efter 6 måneder vil tilsvarende 
opfølgning finde sted.

Rekruttering hos Konsulenthuset ballisager

Rekrutteringsprocessen
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Hvad er cases?
Cases er konkrete og realistiske opgaver, der tager 
udgangspunkt i virksomhedens hverdag og relaterer 
sig til det job, som kandidaten søger. 

Ved at præsentere kandidaten for en så virkelig- 
hedsnær situation som muligt, får I et indblik i, 
hvordan en kandidat vil løse en konkret opgave  
for jeres organisation – og samtidig får I lettere  
ved at vurdere, hvorvidt kandidaten passer ind i  
stillingen og jeres afdeling.

Hvad vil I afdække i casen?
•  De 3-5 vigtigste personlige/faglige  

kompetencer i stillingen?
• Succeskriterierne efter 6 måneders ansættelse?
•  Udvalgte udfordringer/arbejdsopgaver?

Hvad skal casen handle om?
• Et dilemma (fx. et ledelsesdilemma)
• En konkret, uløst udfordring i virksomheden
•  En konkret arbejdsopgave/udfordring  

i virksomheden

Hvilken type case skal bruges?
• Den mundtlige case
• Den forberedte case
• Den skriftlige case (med moderat forberedelse)

Hvilken baggrundsviden skal casen indeholde?
•  Viden om virksomheden (historie, strategi,  

kultur, værdier og økonomi)
•  Viden om kulturen i afdelingen og  

dens medarbejdere
•  Anden viden, der ikke fremgår af eksterne  

kommunikationskanaler

Præsentation af case for kandidaten
•  Formål og forventningsafstemning
•  Beskriv agendaen for 2. interview, hvor  

løsningen af casen typisk skal præsenteres

Hvilken værdi har en case?
Værdi for virksomheden
 Faglighed i fokus
 Viser kandidatens engagement og motivation
 Input til virksomhedens udfordringer 
  Employer Branding: Markedsfører virksomhedens 

faglige udfordringer og giver et bedre indtryk af 
virksomheden

Værdi for kandidaten
  En fair, og seriøs oplevelse: Virksomheden har 

forberedt sig og vælger den dygtigste til opgaven
  Afklaring: Kandidatens fordomme og  

forestillinger udfordres 

Sådan udarbejdes den gode case

01

02

03

04

05
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Har du oplevet, at det er sværere at tiltrække de rette 
kandidater? Eller at det er blevet mere tidskrævende 
at finde frem til de helt rigtige? Vi kan hjælpe med  
at finde jeres næste nøglemedarbejder uden  
annoncering og jobopslag ved at udnytte vores 
(digitale) netværk, brancheviden og kompetencer 
inden for Search.

Behovet for Search kan være særligt udtalt inden for 
brancher og geografiske områder, hvor der kun er få 
oplagte emner – eller når omverdenen (internt eller 
eksternt) ikke må kende til ansættelsesprocessen. 
Searchprocessen foregår altid diskret og fortroligt. 

  Vi fastlægger nogle søgekriterier sammen  
med jer. Det kan være faglige kompetencer, 
erfaringsgrundlag, geografi m.m. 

  Vi søger og udvælger et bredt udsnit  
af kandidater. 

  Vi præsenterer de forskellige kandidater  
for jer. 

  Vi kontakter de kandidater, som I  
har godkendt.

Mange års erfaring
Vi målretter vores søgning efter jeres behov og 
kontakter kandidaterne på en måde, så de bliver 
nysgerrige efter at høre mere om stillingen.  
På LinkedIn får vi f.eks. svar på 71% af vores 
henvendelser. 

Fleksibelt budget
I bestemmer, hvor mange timer der skal bruges,  
dog min. 10 timer.

Udvidet netværk
Vi har adgang til databaser med over  
100.000 CV’er og alle LinkedIns 2,2 mio.  
danske profiler. 

Kan vi hjælpe jer?
I er velkommen til at kontakte vores direktør  
Jens Yde på tlf. 26767644 eller jy@ballisager.com 

Rekruttering hos Konsulenthuset ballisager

Search dig frem til din 
næste medarbejder
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Om Konsulenthuset ballisager
Konsulenthuset ballisager er en landsdækkende, mellemstor  
HR-virksomhed med 80+ medarbejdere, der er specialiserede i  
at arbejde med rekruttering, outplacement og karriererådgivning.  
Vi rådgiver altid med styr på vidensapparatet, professionalismen  
i højsædet og et nøje placeret glimt i øjet.

Se vores videoer på YouTube

Få et blik bag kulisserne på Facebook

Få vores faglige artikler på LinkedIn

https://www.youtube.com/channel/UCZj7ItIioGMyD7kFiSFiyAQ
https://www.facebook.com/Konsulenthusetballisager/
https://www.linkedin.com/company/konsulenthuset-ballisager-a-s/
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