REKRUTTERING
Dit team afgør om I går fra potentiale til succes
Du ved, at dygtige og motiverede medarbejdere er nøglen til succes.
Derfor ved du også, at rekruttering skal tages alvorligt, mindst lige så alvorligt
som at lægge næste års budget, så dit team kan gå fra potentiale til succes.
Jeg er ikke brancheekspert. Til gengæld er jeg ekspert i mennesker. Dét gør, at
jeg kan matche og tiltrække de helt rigtige mennesker til din virksomhed.
Mit blik er gennem mange år trænet til at vurdere kandidaters faglighed og
personlighed ud fra CV, samtaler og tests. Og jeg kan guide dig til, hvordan I får
det bedste ud af den valgte kandidat.

BIRGIT O’SULLIVAN
FÅ ET SKRÆDDERSYET

HVAD FÅR DU, NÅR DU BEDER MIG OM AT HJÆLPE?


Du sparer tid til at gøre det, du er bedst til.



Du får et effektivt og professionelt rekrutteringsforløb.



Du får en erfaren sparringspartner hele vejen fra afklaring af de ønskede
kompetencer og helt frem til 100 dages opfølgningsmøde.



Du har kun én kontaktperson, ja, én! Jeg står selv for det samlede forløb og
sikrer, at alle får en ordentlig behandling. Også dem, der ender med et afslag.



Du kender topkandidatens sproglige og analytiske niveau. Talent og
motivation er afdækket. Kemien mellem dig og kandidaten er på plads.
Derfor kan du effektivt integrere din nye medarbejder i dit team!

REKRUTTERINGSFORLØB
5122 1979
birgit@osullivan.dk
www.osullivan.dk

HVORFOR O’SULLIVAN
CONSULTING?


150+ rekrutteringer



13 år i det private (bl.a. HR-chef)



Evner at skabe et tillidsfuldt og fortroligt rum for leder og kandidater
takket være 8 år som præst



Løbende testcertificeringer



CBS’ bestyrelsesuddannelse mv.



Medlem af DI

HVAD KOSTER DET?


Rekruttering til konkurrencedygtige
priser efter aftale



12 md. garanti tilbydes

HVEM ER KUNDERNE?


Teknologivirksomheder



Iværksættere



Kbh. Universitet

Kronprinsessegade 40, 3
1306 København K

» På tværs af en global organisation
har Birgits assistance med rekrutteringer og personprofilering gjort os i
stand til at holde den røde tråd i vores
ansættelser fra bogholderi til biologi
over logistik og salg.
Chief Commercial Officer Morten Sunesen
Flow Robotics (tidl. Sophion BioScience)

» O’Sullivan Consulting har gjort det
muligt for os på kort tid at ansætte en
række nye medarbejdere (ledere, ingeniører, teknikere) med en forholdsvis
lille indsats fra vores egen HR-afdeling
og med stor støtte til ledelsen. Birgit
har formået at sætte sig ind i OFS’ kultur og hverdag, og fundet de bedst
egnede kandidater til glæde for OFS,
men også for de nyansatte, der alle
har fundet sig til rette hos os.
Managing Director Christian Larsen
OFS Fitel Denmark

