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Produkter 2019
HEADaHEAD

Produkt

Pris
Ex. moms

Produktbeskrivelse

HEADaHEAD – Search & Selection

Læs mere

HEADaHEAD – Delrekruttering

Læs mere

HEADaHEAD – Light
HEADaHEAD – Jobannoncer (opslag):

Kr. 15.000
Fra kr.

2.990

Læs mere
Læs mere

Honoraret for Search & Select er15 % af den nyansattes årsløn før skat og sociale
omkostninger.

Honoraret for Delrekruttering er 8 % af den nyansattes årsløn før skat og sociale
omkostninger.
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Search & Selection
HEADaHEAD

Vælger du HEADaHEAD’s Search & Selection til at rekruttere din nye
medarbejder, får du følgende:
•

Vi besøger dig for at indhente viden om din forretning

•

Vi udarbejder sammen med dig en profi af kandidaten du søger

•

Vi udarbejder stillingsannonce i samarbejde med dig

•

Jobannoncen deles på headahead.dk, jobindex og sociale medier

•

Vi gennemlæser og bekræfter alle indkomne ansøgninger

•

Vi besvarer spørgsmål fra interesserede kandidater

•

HEADaHEAD benytter egen database

•

HEADaHEAD benytter alternative relevante platforme i søgningen

•

HEADaHEAD præsenteres typisk 2-3 kandidater for dig

•

Vi indhenter relevante referencer fra tidligere arbejdsgivere

•

Til din foretrukne kandidat udarbejdes én personrpofil

•

Der ydes altid 3 mdr. garanti i tilfælde af, at kandidaten, mod forventning,
ikke lever op til de ønskede kompetencer. Gælder kun en gang pr. kandidat

•

Processen foregår diskret og professionelt

Honraret svarer til 15% af den nyansattes årsløn før skat og sociale
omkostninger.
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Delrekruttering
HEADaHEAD

Vælger du HEADaHEAD’s Delrekruttering, får du følgende:

•

Vi besøger dig for at indhente viden om din forretning

•

Vi udarbejder sammen med dig en profi af kandidaten du søger

•

Vi udarbejder stillingsannonce i samarbejde med dig

•

Jobannoncen deles på headahead.dk, jobindex og sociale medier

•

Vi gennemlæser og bekræfter alle indkomne ansøgninger

•

Vi besvarer spørgsmål fra interesserede kandidater

•

HEADaHEAD benytter egen database

•

HEADaHEAD benytter alternative relevante platforme i søgningen

•

HEADaHEAD præsenteres typisk 2-3 kandidater for dig

•

Processen foregår diskret og professionelt

Pris: 8 % af den nyansattes årsløn, før skat og sociale omkostninger

4

Light-rekruttering
HEADaHEAD

Vælger du ”Light” løsningen, får du følgende:
•

Vi udarbejder stillingsannonce i samarbejde med dig

•

Jobannoncen deles på headahead.dk, jobindex og sociale medier

•

Vi gennemlæser alle indkomne ansøgninger og sender bekræftelse på, at vi
har modtaget ansøgning

•

Vi besvarer spørgsmål fra interesserede kandidater

•

Slutteligt videresender vi de egnede kandidater til dig, hvorefter du tager over

•

Du slipper for det tidskrævende arbejde med gennemgang og besvarelser af
ansøgninger

Pris: kr. 15.000,- ex. Moms
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Jobannonce
HEADaHEAD

Vælger du at indrykke din jobannonce på HEADaHEAD’s jobportal, har du
følgende muligheder:
Alle jobannoncer vises også på Jobindex, og Facebook

Jobannonce

Kr. 3.490

Click and do it your self – spar kr. 500

kr. 2.990

Opgrader din annonce til ”Populære job” tillæg*

Kr. 1.000

Klippekort 10 stk.

Kr. 18.000

Klippekort 5 stk.

Kr. 12.000

Jobannonce suppleret med med video so-me

kr. 8.000

Adgang til rekrutteringssystem - pr opslag

kr. 1.500

Indhent tilbub for kædeaftaler
Alle jobaanoncer indrykkes på headahead.dk, jobindex.dk og deles på
sociale medier i op til 30 dage. Jobannoncerne matches med HEADaHEAD’s
egen CV database.
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Vilkår og betalingsbetingelser
HEADaHEAD
Betalingsbetingelser
Betaling for ovenstående ydelser er 8 dage netto.
•

Ved rekruttering betales 60% af det estimerede honorar ved opgavens opstart.
Restbeløbet faktureres, når der er indgået aftale om ansættelse mellem
kandidaten og virksomheden eller såfremt opgaven afbrydes af virksomheden.

Garanti ved Search & Selection
Udvælgelsen er omfattet af en garanti på 3 måneder. Garantien træder i kraft fra
ansættelsesdatoen, i tilfælde af kandidatens kvalifikalifikationer, mod forventning,
ikke lever op til kundens behov.
Garantien dækker kun én gang, hvis samme stilling ønskes genbesat.
Til orientering modtager og behandler HEADaHEAD ikke 18 måneder efter
ansættelsesdatoen.

Andre forhold i forbindelse med rekrutteirngsopgaver
Modtager kunden ansøgninger/henvendelser direkte fra kandidater, er det
aftalt, at disse videresendes til HEADaHEAD og indgår i rekrutteringsprocessen
på lige fod med andre kandidater. Alle oplyste priser gældende til 31.12.2019,
og er ekskl. 25 % moms.
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Kontaktoplysninger
HEADaHEAD

Thorkild Fuglsang Nielsen, Founder, recruiter
tfn@headahead.dk
+45 26 89 88 89
Anne-Marie Østergaard, Search excecutive og recruiter
am@headahead.dk
+45 23 70 19 92
Vibeke Wonsbeck Filsø Salg, marketing og CRM rådgivning
vwf@headahead.dk
+45 23 10 17 57

HEADaHEAD ApS
DK-5500 Middelfart
+45 26 89 88 89
info@headahead.dk
CVR – 27 95 91 72
Danske Bank 9206 4429144175
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