En kunde fortæller om samarbejdet med Skelmose
Harley Clausen, Supply Chain Director,
3-Stjernet A/S, Horsens:
”Efter at en slutkandidat, som var fundet via eget netværk, var hoppet fra i sidste øjeblik, stod vi med et akut
behov for rekruttering af ny fabrikschef til 3-stjernet så
hurtigt som muligt.
Vi havde ikke tidligere anvendt Skelmose, men havde
været i dialog de seneste par år.
Jeg kontaktede derfor Aksel d. 29. december og spurgte
om han kunne klare denne rekruttering inden for 2 måneder.
Aksel påtog sig opgaven uden betænkeligheder.
Allerede efter 4 uger var der en detaljeret og fyldestgørende bruttoliste på 15–20 personer klar, og efter yderligere 5 uger var den endelige kontrakt med slutkandidaten klar. En slutkandidat som vi efter 3 måneder er
overordentlig tilfredse med
Jeg har gennem de seneste 20 år deltaget i adskillige
rekrutteringer både i Danmark og Sverige og med flere
forskellige rekrutteringsfirmaer.
Forløbet med Skelmose, og Aksel i særdeleshed, har i
forhold til disse så absolut været helt i top.

”Jeg kan kun på
det varmeste anbefale Skelmose
og bruger dem
meget gerne igen
ved næste rekruttering.”
Harley Clausen,
Supply Chain
Director hos
3-Stjernet A/S

Aksel har haft en særdeles professionel tilgang til opgaven, lige fra den første præsentation af bruttolisten til
håndtering af kandidaterne, som blev valgt ud til interview, samt afslutning på de kandidater som undervejs
blev sorteret fra i processen.
Specielt for Aksel var endvidere en grundighed - ikke
bare omkring de personlige og faglige krav som blev stillet til jobbet, men også en interesse for den specielle
kultur/arbejdsmiljø som findes ved 3-stjernet.
Jeg kan kun på det varmeste anbefale Skelmose og bruger dem meget gerne igen ved næste rekruttering.”
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En kandidat fortæller om samarbejdet med Skelmose
John Rasmussen, ansat som Fabrikschef
hos 3-Stjernet A/S, Horsens:
”Efter at have set et jobopslag, som efterfølgende
henviste til Skelmoses hjemmeside, besluttede jeg
mig for at søge stillingen og fik hermed den første
kontakt med Aksel Jensen.
Når man har en travl hverdag foregår dette typisk om
aftenen og jeg fik afsendt min ansøgning ved 20tiden.
Til min overraskelse kom der allerede et svar fra Aksel efter et kvarter med bekræftelse på modtagelse
samt spørgsmål i forhold til ansøgningen - en super
positiv måde at opstarte et forløb.
”Hele forløbet gør
at jeg sidder og er
utrolig positiv
overfor især den
professionalisme
der udvises i forhold til kandidaterne.”
John Rasmussen,
Fabrikschef hos
3-Stjernet A/S

Aksel holdt mig løbende orienteret omkring processen
med de forskellige deadlines, således at jeg hele tiden havde en fornemmelse af, hvor jeg selv stod med
mit kandidatur.
Ved de efterfølgende samtaler sad Aksel med ved
bordet som en god støtte og ikke mindst en konstruktiv vurdering efter den overståede samtale.
Helt frem til den endelige afgørelse var kontakten
med Aksel professionel, om det var sms, mail eller
telefonkontakt blev aftalerne overholdt.
Det endte med at jeg fik stillingen, og igen var Aksel
med lige til det sidste.
Hele forløbet gør at jeg sidder og er utrolig positiv
overfor især den professionalisme der udvises i forhold til kandidaterne, med tanke på at det jo er virksomheden som har "ansat" Aksel.
Sidst men ikke mindst glæder jeg mig til at Aksel
kigger forbi i mit nye job som en god afslutning på et
super forløb.”
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