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Thomas - en verden af HR-løsninger

Thomas Person Profil Analyse - PPA
Er en af verdens mest udbredte
personanalyser. En hurtig, nem og sikker vej til
at forstå medarbejdernes personlige styrker,
hvad de motiveres af, og hvordan de bør ledes.

Thomas TEIQ
Er en dybere personlighedstest, der på 15
dimensioner måler en persons emotionelle
intelligens.

motivation & trivsel

jobkrav

Thomas Engage

Thomas Jobkrav Analyse - JKA
Bruges sammen med Thomas Person Analyse
programmet til at fastlægge en klar og objektiv
beskrivelse af jobkrav.

Er en nem og overskuelig engagements- og
motivationsundersøgelse. Giver hurtigt overblik
over områder, hvor medarbejderne er mere
eller mindre motiverede og engagerede.

lederskabstest

teamanalyse

Thomas HPTI

Thomas Teams
Er en hurtigt og effektiv nøgle til at øge
forståelsen for, hvorfor nogle teams fungerer
bedre end andre.

Er ligeledes en dybere personlighedstest
med fokus på ledelseskompetencer. Vurderer
personens styrker og begrænsninger i en
ledelsesmæssig kontekst.

kognitiv kapacitet
Thomas GIA

360 feedback
Thomas 360
100% online baseret 360 graders feedback
system. Et ideelt og effektivt performance
review system.

Kognitiv testning vinder frem, primært
fordi flere og flere jobroller kræver, at
medarbejderen kan overskue komplekse
problemstillinger og hurtigt og effektivt
kan sætte sig ind i ny information, nye
problemstillinger og nye arbejdsmetoder.

rekruttering
Thomas eRecruit
Mangler du en enkel og hurtig tilgang til online rekruttering, er Thomas eRecruit måske svaret.

Thomas International Danmark A/S

Kirke Værløsevej 20, 1. sal • 3500 Værløse • e info@thomasint.dk • t 4449 1017

SAMTLIGE Thomas Internationals PERSONLIGHEDSTESTS
har KVALITETSCERTIFIKAT fra BPS - The British Psychological Society

emotionel intelligens

adfærdsanalyse

FORORD & TRENDS
SEARCH & HEADHUNTING 2017 er Supanas tredje brancherapport for
search & headhunting-branchen. Den omfatter en detaljeret analyse af
kundeoplevelsen med 31 search & headhunting-virksomheder samt en
regnskabsanalyse af de 106 største search & headhunting-virksomheder i
branchen.

NYT i rapporten
Som noget helt nyt har vi dedikeret en
hel sektion til Executive Search. Så hvis du
har brug for at danne dig et overblik over
leverandørerne af CEO’s og bestyrelsesformænd i Danmark, kan du med fordel læse
siderne 16 - 19. Du vil bl.a. kunne læse
mere om, hvordan direktørerne i Boyden
og Stanton Chase ser den internationale
udfordring for branchen.

Dig og dine 918 kolleger
Rapporten er baseret på input fra 918 af
dine kolleger. Formålet er at opdatere og
inspirere dig på leverandørerne i search &
headhunting-området, men også at give
dig en mulighed for at komme til orde. Vi
håber, at du, ligesom vores mange andre
læsere vil dele rapporten og benytte den
som et opslagsværk over search & headhunting-branchen.
Foruden selve brancheanalysen, som
begynder på side 6, har vi fire forskellige
faglige input fra branchen.

Trends – faglige input fra branchen
Hvad SKER der med headhunter-branchen? er et tema der hele tiden dukker
op. Kunderne overvejer at insource
processen, sociale teknologier som LinkedIn og Google Jobs disrupter branchen,
samtidig med at branchen kæmper med
kvalitetsproblemer.
I artiklen ”Kvalitetstjekker du din headhunter?” stilles der skarpt på forskellige
måder at forbedre kvaliteten. Få indblik
i om løsningen er konsolidering, mere
fleksible samarbejder og/eller en udvidet
research-kapacitet på side 10.
I artiklen ”Drikker robotter kaffe?” (s.
20) bliver du inviteret ind til en refleksion
om behovet for innovation og udvikling i en
branche præget af traditioner og kaffemøder. Artiklen rammesætter diskussionen af,
hvorledes search & headhunting-branchen
er med til at innovere tusindvis af danske
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virksomheder, men forbliver uforandret selv.
I artiklen ”On-boarding – trend eller ny
vin på gamle flasker HR?” belyses værdien
af on-boarding; hvilken rolle headhunteren
spiller i processen, og hvorfor det giver
mening af outsource dele af processen. Læs
på side 38 om casen med en salgschef, hvor
iPhone versus Android bliver et spørgsmål
om fastholdelse af en ny medarbejder.
En anden fremskreden trend tages op i
artiklen ”Kan midlertidigt kontraktansatte
skabe værdi i din virksomhed”. I USA er
35% af arbejdsstyrken ikke fastansatte, og
den udvikling er også ved at komme til EU
og Danmark. Hvad betyder det for dig, din
forretning og rekrutteringsprocesser, at de
trygge faste jobs aktivt vælges fra? Se side
51.

Mere gennemsigtighed i branchen
Brancherapporterne er Supanas initiativ
for at gøre markedet mere gennemskueligt og sætte kundeoplevelsen i fokus.
Trenden er, at kunderne vil have indsigt
i leverandørernes kvalitet og rådgivning.
Rapporterne og online toplisterne er et
stort skridt i denne retning.
Via rapporten øger Supana gennemsigtigheden i search & headhunting-branchen, og når tilstrækkeligt mange personer bidrager, bliver resultatet større
gennemsigtighed, mere viden, stigende
konkurrence og bedre kvalitet. Ved at
fokusere på kundeoplevelsen i målinger,
benchmark og online vurderinger vil udviklingen for alvor accelerere.

Kommerciel brug af rapporten
Rapportens indhold er copyright beskyttet og tilhører Supana. Alle former for
markedsføring, distribution og henvisninger af Supana’s brancheanalyser uden
forudgående skriftlig aftale er i strid med
ophavsretsloven. Det er ikke tilladt at
videreformidle tekst eller figurer til kommercielt brug uden forudgående aftale
med Supana.

HOGAN ASSESSMENTS
A&D Resources

adresources.com

HOGAN ASSESSMENTS
We Predict Performance
Hogan Assessments hjælper dig til at rekruttere og
udvælge de bedste kandidater, udvikle dine talentfulde
medarbejdere, understøtte den positive dynamik i teams
og øge effektiviteten af dine ledere.
Hogan Assessments er en skalerbar personlighedstest,
som tager et bredt perspektiv på den enkelte, og måler på
3 relaterede aspekter:
HPI (Hogan Personality Inventory) måler på personens
dag-til-dag personlighed, og giver et billede af den enkelte, når vedkommende ikke er under pres
HDS (Hogan Development Survey) måler på personens
personlighed under pres, og herunder risiko for ”derailment”, dvs. når personen ikke har energi til, eller ikke er
opmærksom på, at præservere sit image og omdømme
MVPI (Motives, Values & Preferences Inventory) måler
på personens værdier, og leverer et robust grundlag for
vurderingen af personens organisatoriske ”fit”

Som distributør af Hogan Assessments
i Danmark og Benelux specialiserer
A&D Resources sig i assessment og
udvikling af personer, teams, og organisationer.
For at høre mere, kontakt os på:
info@adresources.com
+45 45 85 15 15

Med mere end 30 års validitetsstudier og research er
Hogan Assessments en førende udbyder af assessments
til erhvervslivet.
Med test af mere end 3,5 millioner erhvervsaktive voksne
har Hogan dokumenterbare bundlinjeresultater, fra forbedret performance til reduceret medarbejderomsætning
samt mærkbart lavere rekrutteringsudgifter.
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BEDSTE LEVERANDØR
Stort tillykke til Laigaard & Partners, som
er den bedste search & headhunting-virksomhed i Danmark. Utrolig flot, specielt i
betragtning af, at de har konkurrence fra
nogle af branchens største og stærkeste
brands. Stanton Chase har lagt sig på en
flot 2. plads, efterfulgt af Compass Human
Resources Group på 3. pladsen. Nyberg
Group og Comentor har gennem de seneste 3 rapporter ligget stabilt på toplisten
og slutter i 2017 på hhv. 5. og 6. plads.

Datastyrken viser gyldighed
og præcision i målingen. Den
afhænger af antallet af nye
vurderinger, og hvor mange
forskellige kunder, som
har vurderet rekrutterings
virksomheden.

1

I den nederste del af toplisten finder man
veletablerede virksomheder som Hansen
Toft, Mercuri Urval, Hudson, Flensby &
Partners og Amrop. Det kræver mange
flere tilfredse kunder, før disse leverandører kan gøre sig gældende blandt Danmarks bedste search & headhunting-virksomheder. Deres placering på toplisten
afspejler kundernes oplevelse, men ved
lav datastyrke1, er det ikke sikkert, at oplevelsen er repræsentativ for alle kunder.

NYE I 2017
Tomma Consulting, Holmgaard Management, Birn & Partners og PharmaRelations er nye i den bedste halvdel af toplisten. Det bliver spændende at følge disse
leverandører, hvor sidstnævnte kun har få
år på bagen.
Resultaterne i toplisten er dannet ud
fra de spørgsmål, som search & headhunting-virksomhedernes kunder har besvaret
samt anden offentlig information. Search
& headhunting-virksomhederne er blevet
vurderet via en spørgeramme, som om-

0%

Lav performance
i branchen

30%

Gennemsnitlig performance
i branchen

Figuren illustrerer, hvordan vi i Supana
opdeler search & headhunting-virksomhederne efter deres performance i branchen.
Antallet af stjerner på toplisten angiver
leverandørens absolutte kvalitetsniveau,
dvs. evnen til at levere høj kvalitet og professionel rådgivning. Den samlede score
udtrykker leverandørens samlede relative
styrke i branchen. Scorer en leverandør
30%, betyder det, at kunderne opfatter
leverandøren lige så god eller bedre end
30% af leverandørerne i branchen. En sco6
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handler deres rådgivning, leveringsevne
og kvalitet. Spredning i resultaterne gør
det muligt at rangordne alle leverandørernes præstationer på en skala, som den
enkelte leverandørs resultater efterfølgende kan sammenholdes med. Den samlede score afhænger af kundernes svar
samt datastyrken1. For at sikre en fair og
pålidelig topliste, vil leverandører med en
stor datastyrke ligge højere på listen end
leverandører med en lav datastyrke.

70%

Høj performance
i branchen

re på 80% betyder, at search & headhunting-virksomheden er bedre end 80% af
branchen, og at der dermed kun er 20%,
som er bedre end denne.
Toplisten kan bruges, hvis du vil kende
kundernes opfattelse af search & headhunting-virksomhedernes absolutte og
relative styrke i branchen. Den garanterer
ikke, at search & headhunting-virksomheden er den rigtige leverandør til din
virksomhed, hvorfor den ikke må erstatte
din kritiske sans.

100%

TOPLISTEN 2017
Leverandør

Leverandør
performance Datastyrke

Samlet
Score

NPS®

Års
erfaring

1

Laigaard & Partners A/S

    

2

Stanton Chase

3

Økonomisk
aktivitet

8.8

100

75

19

17.126.000 kr.



9.1

99

76

11

11.094.295 kr.

Compass Human Resources Group

    

8.6

98

68

15

32.253.249 kr.

4

Tomma Consulting

    

9.0

97

93

5

4.007.408 kr.

5

Nyberg Group A/S

    

8.8

96

67

11

1.719.884 kr.

6

Comentor A/S

    

8.5

95

61

15

6.710.902 kr.

7

Qvist Search ApS

    

8.9

94

88

16

8

Best Talent A/S

    

8.6

93

77

14

1.931.062 kr.

9

Curia

    

8.4

92

70

33

2.776.547 kr.

10

Hammer Andersen

    

9.0

91

87

11

11

Birn & Partners ApS

    

8.6

90

45

8

12

Holmgaard Management



9.3

90

80

10

13

Frontpeople A/S

    

8.9

89

79

10

14

PharmaRelations ApS

    

8.4

88

27

0

15

Sales Management ApS



9.1

87

83

9

1.109.038 kr.

16

Lisberg Executive Search A/S



7.6

86

17

14

3.777.188 kr.

17

People & Performance A/S

    

8.3

85

61

12

36.510.564 kr.

18

Globesearch Management A/S

    

8.2

84

40

21

3.558.436 kr.

19

mpeople ApS

    

8.3

83

90

2

6.954.121 kr.

20

Hansen Toft A/S

    

8.3

82

33

16

24.202.067 kr.

21

SCR A/S



7.5

81

20

30

4.023.337 kr.

22

Momentum Consulting A/S

    

8.2

80

58

10

9.182.531 kr.

23

Fischer & Company

    

8.3

79

67

13

24

Brinch & Partners ApS



7.7

78

0

8

5.639.857 kr.

25

Hudson Global Resources A/S



7.7

76

33

17

13.242.970 kr.

26

Mercuri Urval A/S



8.0

75

27

42

93.544.485 kr.

27

Flensby & Partners A/S

    

6.9

73

0

2

27.282.486 kr.

28

Humantrust A/S

    

8.5

72

80

4

5.590.850 kr.

29

Nordic Search Group ApS



7.4

70

6

3

239.945 kr.

30

European Search Company ApS



8.0

68

46

6

3.674.995 kr.

31

Amrop A/S



6.0

42

-36

31

55.259.186 kr.

QA

Kvalitetssikring: Leverandøren har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og
værdien af leverancerne. QA i rapporten er gratis for alle leverandører der aktivt fremmer transparens i branchen.

—

—
8.529.882 kr.
—
1.663.319 kr.
—

—
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BEVÆGELSER 2015-2017
Brancheanalysen bliver mere dækkende år for år, og vi er derfor glade for
at kunne give et detaljeret indblik i 10 nye search & headhunting-virksomheder i dette års brancheanalyse. Mest imponerende er det, at Compass
Human Resources Group har holdt fast i en top 3 placering fra 2015 til
2017. Det vidner om god stabilitet, performance og meget tilfredse kunder.

Topleverandører

Nedtur

Stanton Chase kommer direkte ind på en
flot 2. plads på toplisten og distancerer
Compass Human Resources Group fra sidste års topliste. Ny blandt topleverandørerne er Tomma Consulting, som kommer
direkte ind på en 4. plads. Nyberg Group
fastholder 5. pladsen, og Qvist Search,
Best Talent og Curia bevæger sig stabilt
opad i top 10.

Hammer Andersen falder 4 pladser, men
er stadig placeret i top 10. Det største
fald tager Hansen Toft, som går fra en 3.
plads til en 20. plads. I bunden af toplisten
finder vi Amrop, European Search Company og Nordic Search Group, som har
fået markant færre kundevurderinger end
de forgående år, og derfor ikke har kunne
fastholde deres placering fra tidligere.

Stabil Top Performer
Det er vanskeligt er ligge i front. Hvad
enten du er topleder, sportsmand
eller search & headhunting-virksomhed, kræver det hårdt arbejde at forblive blandt medaljetagerne over tid.
Compass Human Resources Group er
branchens mest stabile leverandør, som
over de seneste 3 år har haft én 1. plads
og to 3. pladser. Laigaard & Partners ligger
dog ikke langt efter og Comentor, Hammer Andersen og Best Talent er også blandt de mest stabile
top performers i branchen.

Placering

8
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2015

2016

2017

Point

1

Compass Human Resources Group

3

1

3

7

2

Laigaard & Partners

8

2

1

11

3

Comentor

7

4

6

17

4

Hammer Andersen

4

6

10

20

5

Best Talent

5

9

8

22

6

Frontpeople

2

8

13

23

7

Sales Management

1

7

15

23

8

Hansen Toft

6

3

20

29

9

People & Performance

9

13

17

39

10

Fischer & Company

10

11

23

44

2015

2016

1. Sales Management ApS

1. Compass

2. Frontpeople A/S

2. Laigaard & Partners A/S

3. Compass

3. Hansen Toft A/S

4. Hammer Andersen

4. Comentor A/S

5. Best Talent A/S

2017
1. Laigaard & Partners A/S
NY

2. Stanton Chase
3. Compass

NY

4. Tomma Consulting

5. Nyberg Group A/S

5. Nyberg Group A/S

6. Hansen Toft A/S

6. Hammer Andersen

6. Comentor A/S

7. Comentor A/S

7. Sales Management ApS

7. Qvist Search ApS

8. Laigaard & Partners A/S

8. Frontpeople A/S

8. Best Talent A/S

9. People & Performance A/S

9. Best Talent A/S

9. Curia

10. Curia

10. Hammer Andersen

10. Fischer & Company

NY

NY

11. European Search Company
12. Nordic Search Group ApS

NY

13. Capacent People A/S
14. Amrop A/S

11. Fischer & Company

NY

11. Birn & Partners ApS

12. Qvist Executive Search ApS

NY

12. Holmgaard Management

13. People & Performance A/S
NY

14. Momentum Consulting A/S

NY

15. Humantrust A/S

NY

16. Hudson Global Resources

NY

17. Uniqueconsult Danmark A/S

13. Frontpeople A/S
NY

14. PharmaRelations ApS
15. Sales Management ApS

NY

16. Lisberg Executive Search A/S
17. People & Performance A/S

18. European Search Company

NY

18. Globesearch Management

NY

19. Mercuri Urval A/S

NY

19. mpeople ApS

NY

20. Brinch & Partners ApS
21. Nordic Search Group ApS

NY

20. Hansen Toft A/S
NY

21. SCR A/S

22. Capacent People A/S

22. Momentum Consulting A/S

23. Amrop A/S

23. Fischer & Company

24. Egon Zehnder P/S

24. Brinch & Partners ApS
25. Hudson Global Resources
26. Mercuri Urval A/S
NY

27. Flensby & Partners A/S
28. Humantrust A/S
29. Nordic Search Group ApS
30. European Search Company
31. Amrop A/S
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KVALITETSTJEKKER DU DIN
HEADHUNTER?
Hvad kommer til at drive branchen fremover – kvalitet,
nichefokus, konsolidering, nye forretningsmodeller eller…?
Kundernes krav til headhunterens performance er markant stigende og
herunder også ønsket om mere indsigt i og forståelse for branchen. Vi oplever, der er mange veje at gå for at modsvare disse krav, og er ikke stålsatte på, hvad der er rigtigt eller forkert, men har klare holdninger til dette.
Supana medvirker i stor grad til at skabe mere synlighed og indsigt, og vi
kan fortsat kun tilskynde, at flere headhuntervirksomheder tager positivt
imod og inkorporerer analysen og dermed medvirker til at styrke branchens ry og kvalitet.
Af Jakob Møller Hansen, Adm. Direktør,
Comentor A/S

Kalder branchen på konsolidering?

Jakob Møller Hansen,
Adm. Direktør,
Comentor A/S
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Hvorfor er der reelt kun få toneangivende
management consulting virksomheder og
ikke et hav af mindre? Hvorfor er der et
utal af små og mellemstore rekrutteringsog kursusvirksomheder? Kalder fremtiden
på en markant øget specialisering, specifik
markedsforståelse og domæneviden eller
kan vi fortsætte med at være generalister?
Ser vi på resultatet af Supanas brancheanalyse, tegner der sig et forholdsvis
klart billede af, at mindre og specialiserede virksomheder klarer sig bedre på
såvel kundeoplevelsen som på økonomisk
performance, så på den baggrund, er
der ikke noget, som peger i retning af, at
konsolidering er vejen frem. Der er qua
konjunkturerne mange nye virksomheder i
branchen, og de er bestemt velkomne, da
de naturligvis også tilfører nye perspektiver på, hvorledes man arbejder i branchen, men der er fortsat en del mindre
forretninger, som ser dagens lys grundet
en pludselig lyst til at blive iværksætter,
fordi ejeren er imellem jobs eller tænker
– ”hvor svært kan det være at headhunte
medarbejdere”. Selvom deres prissætning
ofte er lav, er det dermed ikke sagt, at
kvaliteten nødvendigvis er vigende, men i
sagens natur vil en sådan virksomhed ikke
være helt på omgangshøjde med dem, der
har været i markedet gennem mange år.
Når talen går på konsolidering, så
kunne det måske være mere relevant, at
de mange mindre virksomheder lader sig
integrere i dem, som har en mangeårig

track record. Vi tror, det vil skabe mindre støj hos kunderne og medvirke til at
styrke branchen som helhed. Og er der
rent faktisk sammenhæng mellem pris og
kvalitet? Ja, det oplever vi helt klart, hvilket også er ganske naturligt, når der er så
uendeligt mange spillere på markedet. Vi
tror derfor på, at det nuværende prispres
fortsætter, men håber at Supana kan medvirke til at synliggøre, at kvalitet har værdi
og dermed også koster penge.

Solid research-kapacitet bliver et
væsentligt fremtidigt konkurrence
parameter
Vi har selv måttet erfare, at det er nødvendigt at få opbygget en solid research-
organisation, og vores afsæt er blevet, at
det er meget tæt på 1 til 1 – researcher og
ekstern konsulent imellem, for at vi kan
skabe den værdi, som er nødvendig for
at lykkes med de opgaver, vi får fra vores
kunder. Researchere er hos os en særdeles
vigtig ressource, idet de har en natur og
tilgang, som vi oplever i udpræget grad
differentierer sig fra den klassiske konsulent og på den måde kraftigt medvirker til
den kvalitet, vi mener skal til for at opnå
succes. Blandt mange andre faktorer er
den faglighed, det kræver at arbejde inde
i og op imod forskellige webbaserede systemer, sammen med evnen til at opbygge
et ”meddelerkorps” stærkt medvirkende
til, at opgaver løses hurtigere og smidigere
til gavn for kunden. Vi ser derfor også,
at mange større virksomheder vælger at
ansætte egne researchere.
LinkedIn og andre webbaserede databaser
er kommet for at blive, og de bliver over tid

mere intelligente og brugervenlige – men hvorfor anvender virksomheder dem så ikke selv i
mere udpræget grad? For os er svaret enkelt,
det kræver solide færdigheder at arbejde med
data i en struktureret form, og det tager tid
og nogle gange rigtig meget tid, hvis man ikke
har den færdighed. Så skal du finde en reel
headhunter, som mestrer search som disciplin,
så bør du i dine overvejelser undersøge, hvor
stor den pågældende headhunters reelle
research-kapacitet og erfaring er.
Vi hører i ny og næ, at det er researcherne, som henvender sig i tide og utide
og stjæler vores medarbejdere og kolleger,
hvilket af mange anses for at være en ufin
metode – for hvis du stjæler noget, skal du
jo straffes. Men gør du nok for at fastholde
dine medarbejdere, således de end ikke
har lyst til at overveje et jobskifte? Der er
ingen tvivl om, at en dygtig researcher forstår og evner at ”sælge” ideen om et nyt
job – ikke kun ved at præsentere ansvarsområder og arbejdsopgaver for den givne
position, men ved at have stor indsigt i,
hvorledes kunden arbejder med employer
branding, arbejdsglæde, fastholdelse og
med at udbygge god ledelse.
Vi kunne godt tænke os, at Supana
fremover synliggjorde, hvilken researchkapacitet den enkelte headhuntervirksomhed har, og derved medvirkede til, at dette
beslutningsparameter også bliver belyst,
da det i vores optik bliver et af de væsentligste fremadrettet.

Kan vi som headhuntere nærme os
ejendomsmæglernes forretnings
model?
Hvis vi drager en parallel til ejendomsmæglerne, hvor man har huse i kommission og et stærkt køberkartotek, kan man
så forestille sig, at headhunterbranchen i
fremtiden vil have en forretning i at være
et stærkt udstillingsvindue for kandidater,
som har gjort sig klart, at de ønsker noget
andet, og hvor vi som branche gennemfører langt mere opsøgende arbejde i at få

disse kandidater placeret?
Vi har i hvert fald skelet meget til, hvad
andre brancher gør for at få succes, for på
den måde at undersøge og få indsigter,
som måske kan skærpe og styrke vores
egen forretningsmodel. Vi kan se nogle
klare paralleller til ejendomsmæglerne,
velvidende at headhuntere arbejder med
en noget anden og anderledes integritet
over for såvel kunder som kandidater.
Vi er altid lidt ærgerlige over at have
kandidater, som har investeret tid og mentalkraft i en søgeproces, men som er blevet fravalgt til en given position til fordel
for en anden og må nøjes med at være en
flot nr. 2. Alle har jo gjort sig klart, at tiden
er til et karriereskifte eller løft. Dette sammenholdt med virksomhedernes krav til
en mere time to market-orienteret model
hos headhunterne gør, at vi rent faktisk
bliver presset fra to sider. Så hvorfor ikke
finde en elegant model for mere proaktivt
at agere på kandidatens vegne over for
relevante virksomheder, som har et udtalt
behov for at skabe yderligere succes i
forretningen? En succes der i sagens natur
ofte er bundet op på at have de bedst
kvalificerede medarbejdere.
Nogle af vores konkurrenter arbejder fortsat med at bruge antallet af
CPR-numre i deres egne databaser som
et konkurrenceparameter, det tror vi ikke
på er aktuelt længere. Kan vi derimod
håndtere vores kandidater på et kvalitativt
og etisk højt niveau og dermed opbygge
et kartotek af solide velafprøvede CV’er,
så mener vi, der ligger nogle muligheder
for branchen i at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne og strategiske
positionering.
Vores håb er, at Supana vil medvirke
markant til at højne indsigt i den enkelte
headhuntervirksomhed, således virksomhedernes fremtidige beslutningsgrundlag
styrkes. Vi oplever, behovet er der og i
særdeleshed nu, hvor branchen på ingen
måde er reguleret i nogen grad.
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STØRRELSEN HAR BETYDNING
10 ELLER 10.000 ANSATTE?
Det gør naturligvis en forskel, om din virksomhed har 10 eller 10.000 ansatte.
Dit rekrutteringsbehov er forskelligt og stiller specielle krav til dine leverandører. I analysen ser vi på, hvilke search & headhuntingvirksomheder, der er bedst til at servicere små, mellemstore og
store virksomheder? For overskuelighedens skyld har vi opdelt
analysen i 3 hovedgrupper. Du kan få en mere detaljeret
opdeling ved at bruge filtrene ”Kundens størrelse”
på Supana’s online toplister.

Top 10, search & headhunting-virksomheder til store virksomheder (500+ ansatte)
Ser man på Danmarks største virksomheders brug af
search & headhunting, så toppes listen af Laigaard
& Partners. 31% af deres respondenter kommer fra
store virksomheder i Danmark. De er tæt efterfulgt af
Stanton Chase, som er Danmarks næstbedste headhunter til store danske virksomheder. 27% af deres
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respondenter er fra store virksomheder.
Search & headhunting-virksomhedens egen størrelse er tilsyneladende uden betydning for deres evne
til at levere kvalitet til Danmarks største virksomheder. Med andre ord er leverandørens størrelse ikke
garanti for god kvalitet.

Leverandør

Leverandør
performance Datastyrke

Samlet
Score

NPS®

Års
erfaring

1

Laigaard & Partners A/S

    

2

Stanton Chase

3

8.8

99

73

19

17.126.000 kr.



9.5

97

91

11

11.094.295 kr.

Compass Human Resources Group

    

8.5

94

62

15

32.253.249 kr.

4

Lisberg Executive Search A/S



8.0

92

33

14

3.777.188 kr.

5

mpeople ApS



9.4

90

100

2

6.954.121 kr.

6

Best Talent A/S



9.3

87

100

14

1.931.062 kr.

7

Curia

    

8.7

85

100

33

2.776.547 kr.

8

Focus Recruitment

    

8.7

83

100

10

—

9

Fischer & Company

    

8.2

80

83

13

—

10

Globesearch Management A/S



9.6

78

100

21

QA

Kvalitetssikring: Leverandøren har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og
værdien af leverancerne. QA i rapporten er gratis for alle leverandører der aktivt fremmer transparens i branchen.
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Økonomisk
aktivitet

3.558.436 kr.

Top 10, search & headhunting-virksomheder til mellemstore virksomheder (100-499 ansatte)
Laigaard & Partners ligger suverænt i toppen af listen
og synes at have godt fat i mellemstore danske virksomheder, hvor knap 1/3 af deres kunder er placeret.
Måske lidt overraskende blander den specialiserede
leverandør Tomma Consulting sig i topstriden. De har

mere end 40% af deres kunder her. Generelt er der
mange bejlere til de mellemstore danske virksomheder: Compass, Nyberg Group, Stanton Chase og
Comentor ligger på de fem efterfølgende pladser.

Leverandør

Leverandør
performance Datastyrke

Samlet
Score

NPS®

Års
erfaring

1

Laigaard & Partners A/S

    

2

Tomma Consulting

3

Økonomisk
aktivitet

8.7

99

74

19

17.126.000 kr.

    

8.9

98

100

4

4.007.408 kr.

Compass Human Resources Group

    

8.7

97

86

15

32.253.249 kr.

4

Nyberg Group A/S

    

8.9

95

73

11

1.719.884 kr.

5

Stanton Chase

    

8.6

94

44

11

11.094.295 kr.

6

Comentor A/S

    

8.4

93

64

15

6.710.902 kr.

7

Best Talent A/S

    

8.9

91

86

14

1.931.062 kr.

8

mpeople ApS

    

8.0

90

86

2

6.954.121 kr.

9

Frontpeople A/S

    

9.0

89

78

10

1.663.319 kr.

10

PharmaRelations ApS

    

8.9

88

33

0

—

Top 10-liste, search & headhunting-virksomheder til mindre virksomheder (1-99 ansatte)
Compass ligger suverænt i toppen af listen og synes
at have ekstremt godt fat i de mindre danske virksomheder, hvor næsten 62% af deres kunder kommer fra.
Positionen er baseret på en utrolig stærk tilstedevæ-

relse i Hovedstaden og Midtjylland. Anden pladsen
på listen er dog mere åben; her kæmpes der hårdt
om placeringerne blandt Stanton Chase, Laigaard &
Partners og et hav af andre leverandører.

Leverandør

Leverandør
performance Datastyrke

Samlet
Score

NPS®

Års
erfaring

1

Compass Human Resources Group

    

2

Stanton Chase

3

8.6

99

64

15

32.253.249 kr.



9.1

98

80

11

11.094.295 kr.

Laigaard & Partners A/S



9.2

97

83

19

17.126.000 kr.

4

Tomma Consulting



9.2

96

87

4

4.007.408 kr.

5

Qvist Search ApS



9.3

95

100

0

6

Curia

    

8.6

94

73

33

2.776.547 kr.

7

Nyberg Group A/S

    

8.7

93

64

11

1.719.884 kr.

8

Comentor A/S

    

8.5

92

65

15

6.710.902 kr.

9

Hammer Andersen



9.2

90

79

11

10

Best Talent A/S

    

8.6

89

75

14

Blandingen af store, mellemstore og små leverandører
på Top 10-listerne tydeliggør, at du som kunde skal

Økonomisk
aktivitet

—

—
1.931.062 kr.

holde tungen lige i munden, hvis du vil være sikker på,
at netop din virksomhed får den bedste leverandør.
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LOKAL TOP 5
Har lokal forankring betydning? Skal man vælge en lokal, landsdækkende eller international leverandør?
Du kan få en mere detaljeret opdeling ved at bruge
filtrene ”Kundens lokation” på Supana’s online toplister

1. Comentor A/S
2. Qvist Search ApS
3. Curia
4. Unique Human Capital A/S
5. Stanton Chase

1. Compass Human Resources Group A/S
2. Curia
3. Hansen Toft A/S
4. Tomma Consulting
5. Comentor A/S

1. Frontpeople A/S
2. Stanton Chase
3. Laigaard & Partners A/S
4. Compass Human Resources Group A/S
5. Birn & Partners ApS

14
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Nordjylland Comentor er stadig Nordjyllands ukronede konge, stærkt efterfulgt af to andre
lokale Search & headhunting-virksomheder, som har den fornødne kvalitet til at levere til de
nordjyske kunder. Først på 4. - og 5. pladsen kommer udenbys leverandører på toplisten.
Midtjylland I Midtjylland tager Compass Human Resources Group første pladsen foran
både Curia, Hansen Toft og Comentor, som ellers har deres hovedkontor og base i
Århusområdet. Overraskende nok blander Tomma Consulting sig i topstriden om det
midtjyske.
Syddanmark Er man på udkig efter en leverandør i region syd, er det umuligt at
komme uden om Vejle-virksomheden Frontpeople, der ligger foran kæmperne
Stanton Chase, Laigaard & Partners og Compass Human Resources Group.
Sjælland I det sjællandske er det nødvendigt at søge udenfor regionen, hvis
du har behov for en kvalitets headhunterer.
Hovedstaden Laigaard & Partners, Compass Human Ressource Group
og Stanton Chase har et godt tag i hovedstadens search & headhunting.
Men udfordres dog af mindre leveandører som Nyberg Group og Tomma Consulting.

1. Laigaard & Partners A/S
2. Compass Human Resources Group A/S
3. Stanton Chase
4. Nyberg Group A/S
5. Tomma Consulting

1. Tomma Consulting
2. Compass Human Resources Group A/S
3. Laigaard & Partners A/S
4. Holmgaard Management
5. Boyden A/S
15

EXECUTIVE SEARCH

EXECUTIVE SEARCH I DANMARK
Ifølge kunderne er Laigaard & Partners helt i top inden for Executive Search i Danmark skarpt
forfulgt af Stanton Chase. Odgers Berndtson kommer ind på 3. pladsen. På sidste pladsen ligger
AIMS International, som inden for de seneste 12 mdr. har overtaget Totem Search & Selection
efter et længerevarende samarbejde med Flensby & Partners.

Overblik

Kvalificering

Executive Search Toplisten er en analyse, som skal
hjælpe virksomheder med at forstå kompleksiteten
i branchen. Vores analyse giver potentielle kunder
et indblik i udbuddet af Executive Search i Danmark.
Målet er at forbedre overblikket og beslutningerne i danske virksomheder. Langt fra alle executive
search-virksomheder ønsker transparens i branchen,
og derfor er der meget store forskelle i antallet af
kundevurderinger.

For at komme med på listen skal en Executive Search
virksomhed først og fremmest have et gyldigt registeret selskab i Danmark. Dernæst skal virksomheden
enten have løst 10 opgaver på bestyrelses- eller topledelsesniveau for en kunde med mere end 200 ansatte
inden for de seneste 12 mdr. eller være registeret i de
internationale rankings hos fx Forbes.

Leverandør
performance

Samlet
Score1

Antal
vurderinger

Års
erfaring

Økonomisk
aktivitet

1

Laigaard & Partners A/S

    

8.8

100

84

19

17.126.000 kr.

2

Stanton Chase



9.1

99

41

11

13.139.217 kr.

3

Odgers Berndtson A/S

    

8.4

77

7

23

30.354.827 kr.

4

Boyden A/S



7.5

61

9

15

31.663.735 kr.

5

Amrop A/S



6.0

41

14

31

55.259.186 kr.

6

Russell Reynolds Associates A/S



8.0

39

5

20

38.319.801 kr.

7

Korn/Ferry International A/S

    

6.9

37

4

20

10.177.724 kr.

8

Egon Zehnder P/S

    

6.1

31

9

48

60.026.512 kr.

9

Spencer Stuart International P/S



7.1

26

2

5

29.994.064 kr.

10

Signium International



6.0

2

6

8

4.814.526 kr.

11

Transearch International

—

—

—

4

4.859.442 kr.

12

Heidrick & Struggles

—

—

—

17

—2

13

AIMS International 3

—

—

—

—

—2
295.735.034 kr.

1.

2.
3.

Samlet score: Udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen og beregnes på baggrund af leverandør performance og datastyrke. Leverandør-performance måles via 15 spørgsmål, der undersøger kundeoplevelsen af rådgivning, leveringsevne og kvalitet på en skala fra 0-10. Datastyrke måles via det totale antal af respondenter samt antallet af
forskellige kunder, der har givet input inden for de seneste 24 mdr.
Offentliggører ikke regnskaber i Danmark
AIMS International har overtaget Totem Search & Selection i Danmark

Supana

™

16

INTERNATIONAL RÆKKEVIDDE
samarbejdspartner som er godt forankret i Danmark.
Kenneth V. Mortensen, Managing Partner i Boyden
fremhæver også betydningen af den internationale
rækkevidde: ”Vi mærker hver eneste dag, at vores
kunder bliver internationale. Der er langt flere opgaver
i dag, der kræver en international søgning”. Se artiklen
”Snart lukker de sorte lommebøgers klub” på side 17.

Hovedkontor

Antal lande4

No. Forbes5

Los Angeles, USA

56

1

Wien, Østrig

54

34

Bruxelles, Belgien

50

26

1

Korn/Ferry International A/S

2

AIMS International

3

Amrop A/S

4

Stanton Chase

Baltimore, USA

45

10

5

Egon Zehnder P/S

Zürich, Schweiz

41

6

6

Boyden A/S

New York, USA

40

8

7

Transearch International

London, England

38

32

8

Spencer Stuart International P/S

Chicago, USA

32

3

9

Odgers Berndtson A/S

London, England

30

28

10

Signium International

Chicago, USA

30

15

11

Heidrick & Struggles.

Chicago, USA

28

2

12

Russell Reynolds Associates A/S

New York, USA

26

5

13

Laigaard & Partners A/S

Copenhagen, Danmark

1

-

4.
5.

Antal lande hvor leverandøren har eget selvstændigt kontor
Forbes Best Executive Search Firms 2017

FINANSIEL PERFORMANCE
Der er enorm forskel i den økonomiske performance
blandt de danske executive search virksomheder. Målt
på overskud er Amrop den ubestridte vinder med et
overskud, som udgør mere end halvdelen af branchens
resultat. Selv om Transearch International er relativt
ukendt i Danmark, gør de sig bemærket med en forrentning af den investerede kapital på 40%.
I modsætning til rekrutteringsbranchens vækst på 16%
p.a. stiger omsætningen kun ganske moderat med 6% i
executive search branchen. Leverandørerne peger selv
på, at ”rekrutteringsbranchen i højere grad end executive
search nyder godt af positive konjunkturer” (Se artiklen
”Snart lukker de sorte lommebøgers klub” side 17). Men
trods en moderat vækst, sker der store forskydninger
mellem de forskellige leverandører fra år til år.

Det er ubestrideligt, at Egon Zehnder og Russel
Reynolds har mistet ganske store markedsandele de
seneste fem år til Boyden (+474%), Laigaard & Partners (+130%), Spencer Stuart (+124%) og Korn/Ferry
(108%).
Korn/Ferry er trods en global første plads lillebror
i den danske del af branchen. Noget kunne tyde på, at
væksten går ud over profitten. Kun Boyden har været
i stand til at fastholde en god afkastningsgrad samtidig
med, at de er vokset voldsomt, og dermed har taget
en større markedsandel. I Korn/Ferry må man spørge
sig selv om, hvor dyrekøbt væksten må være, når man
realiserer en afkastningsgrad på -54 og et underskud
på mere end 7 mio. kr.
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Målt på international rækkevidde er kundernes favorit,
Laigaard & Partners, dog outsider i branchen, da de
kun er repræsenteret i Danmark. Korn/Ferry er i absolut topklasse og er repræsenteret med selvstændige
kontorer i 56 lande. Hvilket også understreges med
en 1. plads på Forbes 2017 ranking. Stanton Chase
er med tilstedeværelse i 45 lande, og danske kunder
som giver hele 9,1 i score, et godt bud på en global

Økonomisk
aktivitet1

Udvikling
(1 år)

Udvikling
(5 år)

Årets resultat

Afkastnings
grad2

55.259.186 kr.

-5%

35%

26.524.970 kr.

77

4.859.442 kr.

20%

—

770.743 kr.

40

Boyden A/S

31.663.735 kr.

25%

474%

6.000.002 kr.

31

Odgers Berndtson A/S

30.354.827 kr.

2%

27%

6.016.888 kr.

30

Egon Zehnder P/S

60.026.512 kr.

3%

-29%

5.565.742 kr.

12

4.814.526 kr.

10%

47%

104.045 kr.

6

Stanton Chase

13.139.217 kr.

18%

—

111.509 kr.

5

Spencer Stuart International P/S

29.994.064 kr.

-6%

124%

592.558 kr.

3

Russell Reynolds Associates A/S

38.319.801 kr.

8%

10%

1.474.736 kr.

3

Laigaard & Partners A/S

17.126.000 kr.

-3%

130%

38.000 kr.

1

Korn/Ferry International A/S

10.177.724 kr.

267%

108%

-7.523.320 kr.

-54

EXECUTIVE SEARCH

Amrop A/S
Transearch International

Signium International

Heidrick & Struggles.

—

—

—

—

—

AIMS International

—

—

—

—

—

295.735.034 kr.

6%

35%

Median

17.723.000 kr.

7%

41%

770.743 kr.

6

Gennemsnit

25.255.680 kr.

27%

91%

3.370.551 kr.
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I alt

1.

2.

Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. Hovedparten af leverandørerne er i
selskabsklasse B og oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttoresultat benyttes til at angive den økonomiske
aktivitet.
Afkastningsgraden er det mest centrale af de regnskabsmæssige nøgletal. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder med, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og kapitalgrundlag (forholdet mellem gæld og egenkapital). Bemærk at det er resultat af ordinær drift og ikke årets resultat, der benyttes til at beregne afkastningsgraden.

SNART LUKKER DE SORTE
LOMMEBØGERS KLUB
Excutive search har gennemgået en stor udvikling på få år. I dag skal den næste medarbejder
muligvis findes på den anden side af jorden, og det stiller nye krav til arbejdet i branchen. Tiden, hvor man kunne klare sig med en liste med gode navne, er snart uigenkaldeligt forbi.
Af Tobias Petersen, cand.scient.soc. og
freelancejournalist
- Engang var headhunting omgærdet af mystik,
siger Anders Nannerup, Managing Director hos globale
Stanton Chase da jeg beder ham uddybe, hvad han
mener, når han bruger udtrykket »de sorte lommebøgers klub«.
- Headhunterne, der sad i branchen, havde deres
favoritter og kendte markedet. Hvis man stod i en af
deres lommebøger, var man kandidat. Gjorde man
ikke, var det langt fra sikkert, man blev fundet, forklarer han og tilføjer, at det efterhånden er nogle år
Supana

™
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siden, at det var sådan.
I dag er tilgangen langt mere professionel, fortæller
Anders Nannerup, der med 20 års erfaring i branchen
med egne øjne har set udviklingen tage fart. Det
samme har Kenneth V. Mortensen, Managing Partner,
Regional Director EMEA og Board Member i Boyden
World Corporation, der ligeledes har 20 år på ’tælleren’ i arbejdet med at finde de rigtige kandidater på
den øverste hylde.
- Jeg kan huske den tid, hvor man om søndagen
kunne slå op i Berlingeren og finde 2-300 jobopslag.
Det var en periode, hvor man som kandidat og virksomhed vidste, hvor markedspladsen var, når man

deres trusted advisor, påpeger Kenneth V. Mortensen.
Sideløbende med internationaliseringen har den
teknologiske udvikling forandret branchen. Med LinkedIn har alle pludselig adgang til relevante information om potentielle medarbejdere. Men udviklingen er
et tveægget sværd. Informationsmængden kan blive så
omfattende, at det kan være vanskeligt at sortere i den
på en meningsfuld måde.
- Skoven bliver så stor, at du næsten ikke kan se
træerne i den, siger Kenneth V. Mortensen. Et synspunkt, Anders Nannerup deler.
- Samtidig med, at man måske er blevet hurtigere
til at identificere noget, så er det område, man skal
identificere det i, gået hen og blevet mere komplekst
og markant større. Det er ikke nødvendigvis blevet
nemmere eller hurtigere. For nu forventer man blot
meget mere, siger han.
Executive search-virksomhederne havde i 20152016 en samlet vækst på seks procent. Til sammenligning havde rekruttingsvirksomhederne en vækst
på hele 16 procent. Hverken Anders Nannerup eller
Kenneth V. Mortensen mener, man kan pege på en
enkeltstående årsag til forskellen. Begge mener de,
at rekrutteringsbranchen i højere grad end executive
search nyder godt af positive konjunkturer, fordi der
i opgangstider ansættes flere specialister end ledere,
også relativt set. Kenneth V. Mortensen tilføjer, at
prisudviklingen på honorarerne muligvis er en medvirkende årsag til den lavere vækst blandt executive
search-virksomhederne.
- Det kan være, at honorarerne på de tungeste opgaver ikke er på vej op, men er stagneret eller er på vej
ned. Det er ingen hemmelighed, at hvis konkurrencen
er hård, og der er mange, der byder sig til, så falder
prisen. Den gamle model, hvor man altid fik en tredjedel af den fulde pakke, er udfordret, tror jeg, siger han.
En forklaring, Anders Nannerup nikker genkendende
til.
- Vi er et antal globale spillere, der slås om det
marked, der er. Hvis man går 10 år tilbage var branchen lidt mere firkantet og rigid, hvad angår prissætning. Kunderne har naturligvis haft et fokus på, at
de ville have kvalitet for pengene. De ville vide, hvad
pengene gik til, siger han og vender for sidste gang
tilbage til tidligere tiders fremgangsmåde.
- De sorte lommebøgers klub er under pres i forhold til en struktureret og analytisk tilgang til rekruttering, der ofte går på tværs af landegrænser og industrispecialer, afslutter han.
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skulle mødes, fortæller han.
- Men den markedsplads eksisterer jo ikke i den
form mere. Vi er et spejl af det, der foregår hos vores
kunder. Vi mærker hver eneste dag, at vores kunder
bliver internationale. Der er langt flere opgaver i dag,
der kræver en international søgning, uddyber Kenneth
V. Mortensen.
Internationaliseringen betyder, at kunderne står
over for nye udfordringer, som de skal have hjælp til
at løse. Virksomheder skal i dag ikke nødvendigvis blot
have succes på et eller to markeder, men ofte på mange markeder i mange områder, og det skal medtænkes,
når de rette kandidater skal findes.
- En stor dansk virksomhed, som har sine primære
aktiviteter i udlandet og datterselskaber i 25 lande,
har brug for en samarbejdspartner, der kan løfte hele
opgaven i alle virksomhedens regioner i verden. Det
sikrer, at virksomheden bliver forstået, også selv om de
enkelte områder har forskellige kulturer og tilgange til
at drive forretning, siger Anders Nannerup.
Samtidig betyder internationaliseringen, at virksomhederne stiller højere krav. Er man for langsom
eller for dårlig til sit arbejde, sorteres man hurtigt fra.
- Gamet er et helt andet i dag. For fem-ti år siden
stillede kunderne ikke de samme krav til os. Hastighed
og kvalitet går hånd i hånd i dag. Konkurrencen på de
internationale opgaver er meget tydelig. Du har ikke
tre, fire eller fem måneder til at løse en opgave. Du
skal have din viden up front, og du skal være i stand til
at arbejde internationalt. Ellers vil kunderne opleve, at
du ikke er klar, når de giver dig opgaven. At du ikke er

DRIKKER ROBOTTER KAFFE?
Med kaffen som kulturel institution har Search & Selection branchen gennem årene budt kunder og kandidater indenfor. Kaffen er et symbol på en
branche og arbejdsmetode, som er rodfæstet i stolte traditioner, men som
nu står overfor forandringer, med teknologi, innovation og robotter som
bannerfører. Øget kompleksitet, øget hastighed og de nye teknologier stiller krav til måden, vi arbejder på gennem nye partnerskaber, øget samarbejde og bedre forståelse for kundens DNA. Men er branchen tilstrækkelig
omstillingsparat til også at byde forandringerne indenfor?

Af Peter Thyssen, Adm. Direktør,
FRONTPEOPLE A/S

Omprogrammering af fundamentet

Peter Thyssen er Adm.
Direktør i FRONTPEOPLE A/S
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Den grundlæggende kernekompetence vi
som Search & Selection hus skal mestre,
er at favne og forstå kompleksitet samt at
finde og kvalificere ledere og nøglemedarbejdere. Men virksomhederne bliver
mere og mere komplekse samtidigt med,
at kandidaterne bliver mere og mere
kompetente og stiller større krav til processen. Derudover efterspørger kunderne
stigende grader af specialisering, øget
transparens og ikke mindst bedre udnyttelse af netværk og kompetencer udenfor
konsulenthuset.
At imødekomme disse stigende krav
med ”mere af det samme”, er der en indbygget fejlagtighed og arrogance i. Vi tror
på, at der er et grundlæggende behov for
at omprogrammere det fundament, vi har
arvet fra branchen. Vi skal øge vores evne
til at samarbejde på tværs af kompetencer og opgaver for derved at udnytte den
interne diversitet. Samtidigt tror vi også
på, at vi i langt højere grad end tidligere

har behov for at kigge udenfor egne rækker for at finde de nye inspirationskilder
og nødvendige kompetencer, som vi selv
bliver afhængige af i morgen. At åbne op
for nye partnerskaber i nye samarbejdsmodeller har et lovende potentiale.

Hesten skal til skomager
Hos FRONTPEOPLE A/S har vi arbejdet
med Search & Selection i mange år og har
set nye trends komme og gå. Nogle trends
er mere sejlivede end andre, og bliver
hængende indtil de en dag er en standard,
mens andre trends stille og ubemærket
sygner hen og forsvinder. World Economic
Forum er blot én af mange institutioner,
der løbende påpeger trends for fremtidens jobmarked, og at følge med i og
forholde sig til disse udsigter kan let give
åndenød. Men kære kunder og konkollegaer – vi bliver nødt til at tage det, vi kan
se i horisonten alvorligt. Vi er eksperter
i at fremme de forudsætninger for god
ledelse, nytænkning og kreativitet, som
skaber engagement og resultater på bundlinjen for vores kunder og deres forretning. Men hvordan sørger vi for at give os

selv den samme behandling? Vi stiller en
garanti til kunden om at levere de ingredienser til vækst, som de har behov for,
men skal vi blive ved med det, skal hesten
sadles om og have nye sko på.

interne honoreringssystemer med henblik
på at fremelske fællesskabet fremfor det
individuelle soloridt. Eksternt stiller det
krav til langt højere niveauer af kreativitet
og åbenhed. I takt med at kompleksiteten
i virksomhederne stiger, må man enten
selv tilegne sig ny viden indenfor de forskellige felter, alliere sig med partnere der
kan udløse en større fællesmængde for
alle parter, eller optimalt gøre begge dele
samtidigt.

En bevi(d)st mangel på innovationsevne?

Mere samarbejde - internt og eksternt
Som med alle andre eksistentielle forandringsøvelser tror vi, i bedste Kierkegaardsk forstand, at man må starte
indefra. At åbne op for sin egen forandringskapacitet er som bekendt en svær
øvelse, og i vores optik skal formålet være
at opnå øget udnyttelse af den interne
diversitet og dermed skabe nye måder at
anskue verden på. Diversitet kan findes i mange former og farver. En fælles
forståelsesramme kan findes i jazzens
verden, hvor vidt forskellige instrumenter
i fællesskab komponeres til perfekt samhørighed. Saxofonen stikker af i agile og
udfordrende skalaer, der er muliggjort af
klaveret, som trofast bakker op med forudsigelige temaer. Men ligesom saxofonen
er ved at nå sit klimaks, stikker trommerne
af og fortsætter, mens saxofonen hurtigt
tilpasser sig og samarbejdende tilslutter
sig klaverets baggrundsrytme. For tilskueren er det en totaloplevelse, men for de
udøvende er det systematiseret leg i klare
rammer, drevet af kunstnernes egne evner, kreativitet og dybtfølte engagement.
Vi tror på, at den samme metafor i dag gør
sig gældende i vores branche. Vi er ambitiøse på kundens vegne og vil, at kunden
oplever en optimalt koordineret, sammenhængende og velkomponeret symfoni.
Måden vi skaber denne oplevelse på i
orkestergraven, ude af kundens synsfelt,
beror sig på, at vi formår at udnytte hinandens styrker, på tværs af kompetence
områder og også udenfor egne rækker,
hvis der er behov for det.
Dette stiller krav til både et internt og et
eksternt perspektiv. Internt skal vi evne at
drage nytte af hinandens nøglekompetencer til kundens fordel samtidigt med, at
vi organiserer os efter det og tilpasser de

Vi hører det næsten hver dag: Forandringerne rammer os lige om lidt, og i
overmorgen er der ikke mere arbejde til
hver anden eller hver tredje af os. Om
man vælger at ride med på bølgen eller ej,
findes der en sandhed og en kompetence,
som år på år bliver efterspurgt på ny: Innovation. Faktisk er innovation konsekvent
den parameter, som Supana gennem en
årrække har påpeget, at branchen scorer
lavest på, og man fristes til at spørge retorisk, om det er et bevidst fravalg. Gennem
de sidste 10-15 år har vi i branchen kollektivt ansat i tusindvis af produktudviklere,
innovation managere og forretningsudviklere, men har vi glemt selv at ansætte
en af disse profiler eller friske kræfter fra
generation Y og Z til at forretningsudvikle
vores egen branche?
Evnen til forretningsmæssig fornyelse er
den bro, der skal binde os sammen med
de nye teknologiske muligheder, der rammer branchen i de kommende år, og som
er i færd med at åbne op for helt nye forretningsmodeller. At omfavne denne bølge
af nye værktøjer og metoder er branchens
næste store mulighed for at vise, at vi
fortsat kan udtale os om andres evne til
innovation og forretningsudvikling.

Lad os byde forandringen indenfor
At forstå kundens DNA og omsætte kompleksitet til klart og tydeligt fokus, er en
kernekompetence for et Search & Selection hus. For at styrke denne kernekompetence og forblive troværdig, må man
ligesom i alle andre fagområder løbende
tilegne sig ny viden og nye metoder. Det
handler om konstant at udfordre tilstrækkeligheden i eget hus for at stræbe efter
det bedre, og nogle gange må man træde
to skridt tilbage og ændre spillepladen,
ligesom vi ind imellem foreslår vores
kunder det. Det er hverken nyt eller banebrydende, og lad os byde nye partnerskaber, samarbejdspartnere og forandringer
indenfor til en kop kaffe.
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SPECIALISEREDE
SEARCH & HEADHUNTING
VIRKSOMHEDER
De seneste par år har vi set en vækst i antallet af specialiserede search
& headhunting-virksomheder. Væksten skyldes en kombination af
hård konkurrence i branchen, som gør det nødvendigt at differentiere
sig fra konkurrenterne samtidig med, at arbejdskraftmanglen på specialister og eksperter blot bliver større år for år.
I brancherapporten stiller vi skarpt på områderne IT, Salg, Pharma &
Life Science samt Ingeniører & Tekniske specialister.
På supana.com kan du se flere speciale områder.

IT
Der er rift om de dygtige IT-folk, og en række leverandører har derfor specialiseret sig i at finde og udvælge
de bedste talenter inden for IT, sikkerhed, digitalisering, analytics og udvikling. Kundefeedbacken viser, at
det er meget vanskeligt at finde kvalificerede IT-folk,
hvilket betyder, at kunder sjældent vurderer leverandørerne over 8 på en skala fra 0 til 10.
Bedst til at finde IT-specialister og ledere i Danmark
er Globesearch skarpt forfulgt af SCR (Skandinavisk
Computer Rekruttering). Leverandørerne minder på
overfladen en del om hinanden. De er begge blandt de
første leverandører, som specialiserede sig i IT-området, og begge har en økonomisk aktivitet på cirka 4
mio. kr. Men hvor Globesearch har hovedkontor i København, ligger SCR i Århus. På tredjepladsen kommer
Hudson. De er marginalt bedre end Experis, som er

en kæmpe leverandør målt på økonomisk aktivitet og
størrelse og har et et utal af IT-konsulenter og IT-rekrutteringer.
Kampen om IT-specialisterne er hård, og mange
andre specialiserede leverandører er interessante at
holde øje med. Særligt følger vi interesseret med i
leverandørerne CSA CPH og Career Search, som de
første kunder er begyndt at vurdere. Prodata Consult
er den største specialiserede IT-konsulentvirksomhed
i Danmark, men har primært fokus på freelancere og
projektansættelser, et fokus som også Experis (tredjestørst inden for IT) har. De seneste 12 mdr. har været
hårdest for Search IT People, hvis økonomiske aktivitet
er mere end halveret, og Globesearch Management er
faldet med 27%.

Leverandør

Leverandør
performance Datastyrke

Samlet
Score

NPS®

Års
erfaring

Økonomisk
aktivitet

1

Globesearch Management A/S

    

8.2

83

40

21

3.558.436 kr.

2

SCR A/S



7.5

80

20

30

4.023.337 kr.

3

Hudson Global Resources A/S



7.7

76

33

17

13.243.970 kr.

4

Experis A/S



7.6

66

0

16

124.437.000 kr.

5

CSA CPH ApS

    

8.1

63

50

8

2.215.000 kr.

6

Hays Specialist Recruitment

    

6.8

53

-17

9

11.880.000 kr.

7

Assessit Danmark ApS



7.1

42

0

1

275.000 kr.

8

Bloom ApS

    

9.0

40

100

13

3.001.000 kr.

9

Capax Recruitment ApS

    

8.2

29

0

7

7.711.000 kr.

10

Prodata Consult A/S



—

—

—

—

15

626.511.000 kr.

11

Resources Denmark ApS



—

—

—

—

7

4.532.000 kr.

12

Coresearch Vision A/S



—

—

—

—

12

3.992.000 kr.

13

Recruit IT ApS



—

—

—

—

10

1.878.000 kr.

14

Career Search A/S



—

—

—

—

13

1.074.000 kr.

15

Search IT People ApS



—

—

—

—

7

459.000 kr.
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SALG
At få de rigtige personer ind i salgsorganisationerne er
ofte forskellen på succes eller fiasko i erhvervslivet. Er
du salgschef, salgsdirektør eller lignende, møder du et
højt og konstant pres for at have de bedste talenter i
organisationen. Derfor er en stor del af rekrutteringerne i search & headhunting-branchen relateret til salg
og salgsledelse.
Compass Human Resources Group er, ifølge kunderne, de bedste til at finde disse kandidater. Som en
af landets største leverandører har Compass ikke kun

24

specialiseret sig i salg, men har et bredere fokus på
forskellige industrier og specialer.
2. - og 3. pladsen, går dog til stærkt specialiserede
leverandører. Hammer Andersen Sales Recruitment &
Development er den bedst specialiserede leverandør
til sælgere og salgsledere. De bliver skarpt efterfulgt af
Sales Management på tredjepladsen. Mercuri Urval er
den største leverandør i området, men målt på kvalitet
bliver de distanceret af både Compass Human Resources Group og Hansen Toft.

Leverandør

Leverandør
performance Datastyrke

Samlet
Score

NPS®

Års
erfaring

1

Compass Human Resources Group

    

2

Hammer Andersen

3

8.6

98

65

15

    

9.0

91

87

11

Sales Management ApS



9.1

86

83

9

1.109.000 kr.

4

Hansen Toft A/S

    

8.3

81

33

16

24.202.000 kr.

5

Hudson Global Resources A/S



7.7

76

33

17

13.243.000 kr.

6

Mercuri Urval A/S



8.0

75

27

42

93.544.000 kr.

7

Sales Only ApS



—

—

—

4

1.721.000 kr.
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Økonomisk
aktivitet
32.253.000 kr.
—

PHARMA & LIFE SCIENCE
Pharma & Life Science er et andet område, som ofte
forudsætter specialviden, kompetencer og en grundlæggende forståelse af branchens mekanismer.
Compass Human Resources Group er Danmarks
bedste leverandør i området. De har fået meget flotte
kundevurderinger både i 2015, 2016 og 2017. Kunderne har belønnet den høje kvalitet, og Compass er også
vokset betydeligt i forhold til sidste år.

2. - og 3. pladsen, går til stærkt specialiserede leverandører. Best Talent er den bedst specialiseret
leverandør i området, og har en utrolig høj andel af
kundeambassadører (NPS er 77). På imponerende vis
er 3. pladsen taget af PharmaRelations, der er en helt
ny leverandør i Danmark. Virksomheden er så ny, at
der endnu ikke findes regnskabsoplysninger.

Leverandør

Leverandør
performance Datastyrke

Samlet
Score

NPS®

Års
erfaring

1

Compass Human Resources Group

    

2

Best Talent A/S

3

8.6

98

65

15

32.253.000 kr.

    

8.6

93

77

14

1.931.000 kr.

PharmaRelations ApS

   


8.4

87

27

0

—

4

Fischer & Company

    

8.3

79

67

13

—

5

Charlton Morris ApS

    

9.0

69

67

1

6

Beirholm Search & Selection



8.0

68

25

10

7

Spencer Stuart International P/S



7.1

26

50

5

8

Ankjær Search & Select



7.9

22

50

9
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Økonomisk
aktivitet

1.901.000 kr.
—
29.994.000 kr.
—
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INGENIØRER & TEKNISKE SPECIALISTER
Leder du efter en produktionsdirektør, tekniskchef eller en anden tung teknisk profil, er konkurrencen hård.
Flere search & headhunting-virksomheder har gennem
de sidste 10-15 år oparbejdet erfaring og kompetence
inden for teknik- og ingeniørområdet.
Generelt synes det at være vanskeligt at imponere kunderne. Det kan til dels forklares ved at det er
svært at finde kvalificerede kandidater, men også at
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respondenterne synes at være lidt konservative i deres
vurderinger af leverandørernes performance. mpeople
ligger suverænt i toppen af listen foran Experis, Henriksen HR og Capax. Det bliver interessant at følge
udviklingen i området, specielt for at se, om Capax
Recruitment (tilknyttet IDA) kan fortsætte sin flotte
vækst og dermed blive ledende i området.

Leverandør

Leverandør
performance Datastyrke

Samlet
Score

NPS®

Års
erfaring

Økonomisk
aktivitet

1

mpeople ApS

    

8.3

82

90

2

6.954.000 kr.

2

Experis A/S



7.6

66

0

16

124.437.000 kr.

3

Henriksen HR



7.3

34

50

16

4

Capax Recruitment ApS

    

8.2

29

0

7

7.711.000 kr.

5

GML-HR A/S



7.2

20

0

7

14.824.000 kr.

6

Profilpartners ApS



—

—

—

—

14

4.680.000 kr.

7

CAD Kompagniet A/S



—

—

—

—

18

2.675.000 kr.

8

Jæger Korsholm ApS



—

—

—

—

4

186.000 kr.
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PEOPLE
TEST
SYSTEMS

Internationalt testværktøj
Dansk valideret
Stort empirisk datagrundlag

www.peopletestsystems.com
+ 45 88 33 00 00
info@peopletestsystems.com

FAKTA OM SEARCH &
HEADHUNTING-BRANCHEN
MARKEDSOVERBLIK
Det er svært at orientere sig blandt de
mange hundrede search & headhunting-virksomheder på det danske marked og dermed også spotte fremtidens
vindere. En måde at få overblik over
branchen er ved at undersøge hvilke
search & headhunting-virksomheder, der
vokser og tjener penge og derfor får større
betydning i branchen. En anden måde er

at se på hvilke search & headhunting-virksomheder, som har været længst på
markedet, har størst økonomisk aktivitet,
flest medarbejdere og dermed har den
stærkeste platform i dag. Ved at kombinere disse to perspektiver bliver det tydeligt,
hvem der er markedsledere, og hvem der
er gået i stå.

Markedslederne

Kilde: Online toplisten

Supana’s Markeds overblik viser tydeligt,
at Compass Human Resources Group,
Boyden, Hays, Amrop, People & Performance og Birn & Partners har en god
balance mellem deres økonomiske performance og kundernes vurdering. Derfor
må vi forvente, at disse leverandører også
i de kommende år vil sætte overliggeren i
branchen. Du kan selv undersøge markedsoverblikket på supana.com

Økonomisk vækst (y-aksen) afhænger af leverandørens position i branchen på følgende parametre: Afkastningsgrad, vækst i økonomisk aktivitet
og vækst i årets resultat.

Leverandør størrelse (x-aksen) afhænger af
leverandørens position i branchen på følgende
parametre: Alder, antal medarbejdere, balance
og økonomisk aktivitet.
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Fremtidens vindere
Der er ingen tvivl om at markedslederne
vil sætte deres præg på branchen de kommende år. Lige så interessant er det dog at
spotte morgendagens vindere. Her er tre
tendenser:
1. Store etablerede Executive Search
virksomheder som Egon Zehnder,
Odgers Berndtson, Russel Reynolds
og Korn/Ferry, der allerede har en stor
markedsandel, er nødt til at udvikle
deres forretningsmodeller, hvis de skal
opretholde deres position på markedet
og genetablere væksten. Men også
kundefavoritterne Laigaard & Partners
og Comentor, må udvikle forretningen
for at kickstarte væksten.
2. Relativt små virksomheder som ligger i

top, målt på kvalitet, vil de kommende
år tage betydelige markedsandele. Det
bliver derfor interessant at følge mpeople, som trods en specialisering inden
for teknik vokser betydeligt og dermed
er på vej til en endnu stærkere position på markedet. Birn & Partners og
Humantrust’s høje økonomiske vækst
gør dem spændende at holde øje med i
fremtiden, for at se om de kan fastholde den høje kundetilfredshed.
3. Hays, Boyden, Amrop og Hansen Toft’s
gode økonomiske performance rummer også et stort markeds potentiale.
Men i en stadig mere kundefokuseret
branche bliver det afgørende, at de
sætter alle ressourcer ind for at optimere kundeoplevelsen fremover.

Aktivitetsniveauet
Økonomisk aktivitet viser
leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller
bruttoresultat. Hovedparten af leverandørerne er i
selskabsklasse B og oplyser
sjældent nettoomsætningen,
hvorfor bruttofortjeneste
eller bruttoresultat benyttes
til at angive den økonomiske
aktivitet.

2
Bemandingsbranchen
omfatter branchekoderne
781000 (arbejdsformidlingskontorer), 782000
(vikarbureauer) og 783000
(Anden personaleformidling) i
Danmarks Statistik DB07.

Efter et kæmpe løft i search & headhunting-branchens aktivitetsniveau sidste
år, har væksten de seneste 12 måneder
normalisereret sig og ligger nu på 7%. Det
står i skarp kontrast til rekrutteringsbranchen, som voksede 16% i samme periode.
Forklaringen herpå er umiddelbart vanskelig at finde, da der i stigende grad er brug
for leverandørernes service pga. presset
på arbejdsmarkedet. Folk i branchen siger
også selv, at det er vanskeligt at finde en
enkeltstående forklaring på den svagere
vækst. Men mange leverandører rapporterer om stigende priskonkurrence i
branchen.
Set over de seneste 5 år er search &
headhunting branchens udvikling også
markant dårligere end hele bemandingsbranchen2. De seneste 5 år er aktivitetsniveau vokset med 36%, hvilket ligger

FAKTA

Bemandingsbranchen
Økonomisk aktivitet
Årlig vækst
Medarbejdere

Økonomisk aktivitet pr. medarbejder.

15.859 mio. kr.

Supana
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Search & headhuntings-branchen
1.095 mio. kr.

11 største Exectutive
Search virksomheder
295 mio. kr.

14 %

7%

6%

21.867

1.410

233

0,73 mio. kr.

0,78 mio. kr.

1,267 mio. kr.

Kilde: Danmarks Statistik & Supana, 2017

30

signifikant under bemandingsbranchens
vækst på 54%. Dette kan indikere en
brancheglidning, hvor rekrutteringsvirksomheder tager en større og større andel
af search & headhunting-branchen. Vi
kan desuden se, at omsætningen pr.
medarbejder i bemandings-branchen kun
er 50.000 kr. lavere end search & headhunting branchen. Dette er overraskende,
fordi branchen selv opfatter deres produkt
som mere sofistikeret og eksklusivt.
De 11 største executive search virksomheder adskiller sig dog markant fra
resten af leverandørerne. Her er den
gennemsnitlige omsætning pr. medarbejder næsten ½ mio. kr. højere. Det bliver
spændende at følge, hvad brancheglidning
og stigende konkurrence betyder for de
grundlæggende konkurrencevilkår i branchen i løbet af 2018.

Økonomisk aktivitet i search & headhunting-branchen

Økonomisk aktivitet search & headhunting-branchen
1.150.000.000

17.000.000.000

1.024.460.029 kr.

1.100.000.000

16.000.000.000

1.050.000.000

1.095.227.100 kr.

1.000.000.000
950.000.000
900.000.000

15.000.000.000
14.000.000.000

872.595.338 kr. 884.863.851 kr.

13.000.000.000

806.776.827 kr.

850.000.000

12.000.000.000

800.000.000
11.000.000.000

750.000.000

700.000.000

2012

2013

Bemandingsbranchen i alt

2014

2015

2016

10.000.000.000

100 største search & headhunting virksomheder

Kilde: Erhvervstyrelsen, 2017 og supana.com

Største i search & headhunting
Experis, som har specialiseret sig inden
for IT- og teknologiområdet, er Danmarks
største search & headhunting virksomhed
med en markedsandel på 11%. Alene top
5 viser, hvor fragmenteret branchen er.
Den indeholder alt fra generiske rekrutteringsvirksomheder, specialist fokuserede
IT-konsulenthuse, Executive Search virksomheder m.v. Mercuri Urval er nummer 2 på
toplisten, men i modsætning til Experis må
de år efter år se deres markedsandel falde.
En relativ stor del af omsætningen
er koncentreret i Top 10 i branchen, der
tilsammen står for 50% af den økonomiske

aktivitet. Der er ikke meget, der indikerer,
at dette forhold ændrer sig væsentligt i
fremtiden. Således vokser 7 ud af de 10
største leverandører med mere end branchemedianen. Det er dog værd at bemærke, at Executive Search virksomheder som
eksempelvis Egon Zehnder, Amrop m.v.
har markant lavere vækst end resten af
branchen. Læs mere om Executive Search
branchen på siderne 16-19
Omvendt ser det ud til at leverandører
med økonomisk aktivitet fra cirka 5 mio.
til 10 mio. uden problemer kan vokse 2-3
gange markedsvæksten.
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Search & headhunting-branchen målt på økonomisk aktivitet

Økonomisk aktivitet1
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Udvikling (1 år)

Udvikling (5 år) Markedsandel

124.437.000 kr.

8%

59%

11%

Mercuri Urval A/S

93.544.485 kr.

-9%

-11%

9%

3

Egon Zehnder P/S

60.026.512 kr.

3%

-29%

5%

4

Amrop A/S

55.259.186 kr.

-5%

35%

5%

5

Konsulenthuset Ballisager A/S

38.346.233 kr.

24%

17%

4%

6

Russell Reynolds Associates A/S

38.319.801 kr.

8%

10%

3%

7

People & Performance A/S

36.510.564 kr.

11%

41%

3%

8

Randstad A/S

35.467.690 kr.

125%

144%

3%

9

Compass Human Resources Group A/S

32.253.249 kr.

27%

147%

3%

10 Boyden A/S

31.663.735 kr.

25%

474%

3%

11 Odgers Berndtson A/S

30.354.827 kr.

2%

27%

3%

12 Spencer Stuart International P/S

29.994.064 kr.

-6%

124%

3%

13 Flensby & Partners A/S (nyt selskab)

27.282.486 kr.

-27%

14 Hansen Toft A/S

24.202.067 kr.

13%

96%

2%

15 Sam Executive Search A/S

21.117.867 kr.

-3%

66%

2%

16 Scanpeople ApS

19.583.090 kr.

13%

607%

2%

17 Unique Human Capital A/S

19.012.000 kr.

18%

67%

2%

18 Laigaard & Partners A/S

17.126.000 kr.

-3%

130%

2%

19 GML-HR A/S

14.823.797 kr.

0%

262%

1%

20 Expuri ApS

14.381.377 kr.

5%

72%

1%

21 Hudson Global Resources A/S

13.242.970 kr.

3%

48%

1%

22 Moment Professionals A/S

13.190.000 kr.

-10%

35%

1%

23 Stanton Chase

13.139.217 kr.

18%

24 Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S

11.879.572 kr.

206%

-39%

1%

25 Nigel Wright Consultancy Denmark ApS

11.564.651 kr.

-9%

-53%

1%

26 Genitor ApS

11.080.060 kr.

22%

27 Pointer A/S

10.750.410 kr.

14%

79%

1%

28 Korn/Ferry International A/S

10.177.724 kr.

267%

108%

1%

29 Kjerulf & Partnere A/S

10.154.489 kr.

-12%

3%

1%

30 Momentum Consulting A/S

9.182.531 kr.

-17%

-13%

1%

31 Proselection ApS

8.566.315 kr.

-13%

66%

1%

32 Birn & Partners ApS

8.529.882 kr.

76%

718%

1%

33 Bortforpagtningsselskabet Basico A/S

8.446.153 kr.

10%

-89%

1%

34 Directure A/S

8.126.391 kr.

-8%

9%

1%

35 Peak Rekruttering ApS

7.795.069 kr.

10%

36 Capax Recruitment ApS

7.711.258 kr.

34%

1

Experis A/S

2

Supana

™

2%

1%

1%

1%
424%

1%

Udvikling (1 år)

Udvikling (5 år) Markedsandel

37 Nordic Headhunting ApS

7.615.541 kr.

8%

-398%

1%

38 Copenhagen Search Partners P/S

7.519.289 kr.

73%

39 Dahl & Kjærgaard Human Resources ApS

6.997.236 kr.

20%

40 mpeople ApS

6.954.121 kr.

344%

41 Comentor A/S

6.710.902 kr.

-7%

226%

1%

42 Holm Marcher & Co. A/S

6.381.122 kr.

16%

399%

1%

43 Sale Nordic Danmark A/S

5.977.655 kr.

12%

-78%

1%

44 Brinch & Partners ApS

5.639.857 kr.

38%

324%

1%

45 Humantrust A/S

5.590.850 kr.

24%

145%

1%

46 Mind Group A/S

5.468.670 kr.

2%

564%

0%

47 Peoplelink ApS

4.945.617 kr.

10%

98%

0%

48 Transearch International A/S

4.859.442 kr.

20%

49 Signium International, Danmark ApS

4.814.526 kr.

10%

47%

0%

50 Resources Denmark ApS

4.532.399 kr.

96%

13.336%

0%

51 Sensu A/S

4.194.990 kr.

-11%

451%

0%

52 Promando A/S

4.086.402 kr.

6%

-22%

0%

53 Scr A/S

4.023.337 kr.

-4%

78%

0%

54 Tomma Consulting

4.007.408 kr.

23%

55 Coresearch Vision A/S

3.992.079 kr.

-6%

48%

0%

56 Lisberg Executive Search A/S

3.777.188 kr.

-43%

-26%

0%

57 European Search Company ApS

3.674.995 kr.

10%

1.191%

0%

58 Confidence Search A/S

3.571.192 kr.

-1%

309%

0%

59 Globesearch Management A/S

3.558.436 kr.

-26%

-31%

0%

60 Azets Employee Public A/S

3.394.493 kr.

34%

21%

0%

61 Active Search 1998 A/S

3.167.944 kr.

35%

67%

0%

62 Bloom ApS

3.000.619 kr.

21%

158%

0%

100 største leverandører

1.095.227.100 kr.

7%

36%

Bemandingsbranchen i alt

15.859.000.000 kr.

14%

54%

1%
82%

1%
1%

0%

0%

Kilde: Erhvervsstyrelsen og supana.com 2017

Økonomisk aktivitet1

I tabellen er medtaget alle leverandører som har en økonomisk aktivitet som er større end 3 mio. kr.
Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. Hovedparten af leverandørerne er i selskabsklasse B og oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttoresultat benyttes til at
angive den økonomiske aktivitet.
1
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TABERNE OG VINDERNE
Den voldsomme vækst finder vi et stykke
nede i tabellen, hvilket indikerer, at der så
småt er ændringer på vej i branchen. En
række mellemstore search & headhunting-virksomheder udviser hypervækst.
mpeople (344%) er helt i top, men også
to af taberne fra sidste år, Korn/Ferry og
Hays, er tilbage på vækstsporet med en
vækst på henholdsvis 267% og 206%.
I alt udviser 19 af de 100 største search
& headhunting-virksomheder hypervækst.
Hypervækst betyder, at deres økonomiske
aktivitet vokser med mere end 40%. Også

Økonomisk aktivitet

Vækst

6.954.121 kr.
10.177.724 kr.
11.879.572 kr.
35.467.690 kr.

344%
267%
206%
125%

4.532.399 kr.

96%

Birn & Partners ApS
Copenhagen Search Partners P/S
Brinch & Partners ApS
Active Search 1998 A/S
Capax Recruitment ApS
Azets Employee Public A/S
Compass Human Resources Group A/S
Boyden A/S
Humantrust A/S
Konsulenthuset Ballisager A/S
Tomma Consulting
Genitor ApS
Bloom ApS

8.529.882 kr.
7.519.289 kr.
5.639.857 kr.
3.167.944 kr.
7.711.258 kr.
3.394.493 kr.
32.253.249 kr.
31.663.735 kr.
5.590.850 kr.
38.346.233 kr.
4.007.408 kr.
11.080.060 kr.
3.000.619 kr.

76%
73%
38%
35%
34%
34%
27%
25%
24%
24%
23%
22%
21%

Mercuri Urval A/S

93.544.485 kr.

-9%

Nigel Wright Consultancy Denmark ApS
Moment Professionals A/S
Sensu A/S
Kjerulf & Partnere A/S
Proselection ApS
Momentum Consulting A/S
Globesearch Management A/S
Flensby & Partners A/S
CAD Kompagniet A/S
Lisberg Executive Search A/S

11.564.651 kr.
13.190.000 kr.
4.194.990 kr.
10.154.489 kr.
8.566.315 kr.
9.182.531 kr.
3.558.436 kr.
27.282.486 kr.
2.675.137 kr.
3.777.188 kr.

-9%
-10%
-11%
-12%
-13%
-17%
-26%
-27%
-35%
-43%

mpeople ApS
Korn/Ferry International A/S
Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S
Randstad A/S
Resources Denmark ApS
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store leverandører som Compass Human
Resources Group (27%) og Boyden (25%),
vokser betydeligt og bekræfter branchens
store dynamik.
Dårligst går det for en række af de
ældre og mere etablerede leverandører,
som øjensynligt ikke har formået at udvikle
deres forretning tilstrækkeligt i de seneste
12 måneder. Blandt de prominente tabere
finder vi Mercuri Urval (-9%), Kjerulf &
Partnere (-12%), Flensby & Partners (-27%)
og Lisberg Executive Search (-43%).

ANSATTE I BRANCHEN
Search & Headhunting-branchen er en
mindre del af den danske bemandingsbranche. Den udgør 6-7% af branchen,
afhængigt af om man ser på omsætning
eller antal medarbejdere. De største
search & headhunting-virksomheder, målt
på ansatte, er Mercuri Urval, Randstad,

Experis, Amrop og Compass Human
Resources Group. Search & headhuntingvirksomheder med mere end 19 ansatte
udgør samlet set 9% af branchen. En
branche som generelt er kendetegnet ved
et hav af små lokale aktører.

Search
& headhunting
branchen målt på målt
antal på
ansatte
Search
& headhunting-branchen
antal ansatte
9%
10%
13%

20-100+ ansatte
10-19 ansatte

5-9 ansatte

68%

1-4 ansatte

Små virksomheder, der udgør hovedparten af
leverandørerne i branchen, skal i modsætning
til store virksomheder ikke oplyse det specifikke antal ansatte. Derfor baseres data på antal
ansatte fra Erhvervsstyrelsens kategorisering,
som igen bygger på tal fra SKATs eIndkomst.

Kilde: Erhvervsstyrelsen og supana.com 2017
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PROFIT & TAB

Afkastningsgraden er det
mest centrale af de regnskabsmæssige nøgletal. Det
er velegnet til at sammenligne meget forskellige
virksomheder med, idet det
er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse
(omsætning) og kapitalgrundlag (forholdet mellem gæld
og egenkapital). Bemærk at
det er resultat af ordinær
drift og ikke årets resultat,
der benyttes til at beregne
afkastningsgraden.

36
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absolut største overskud på 26,5 mio. kr.
Det er mere end 4 gange så stort som
branchens næstbedste. Branchens største
underskud kommer fra Randstad, som
indkasserer et tab på mere end 8 mio. kr.
og dermed forrenter sine aktiver med 0%.
Laveste afkastningsgrad har Korn/Ferry,
som trods en forbedring af resultatet fra
sidste år stadig taber over 7 mio. kr.
Flensby & Partners, Moment Professionals og Randstad deler samme grusomme skæbne og må se deres resultat falde
med mere end 1.000%.

Afkastningsgrad
Tomma Consulting
GML-HR A/S
Humantrust A/S
Amrop A/S
European Search Company ApS
Brinch & Partners ApS
Genitor ApS
Unique Human Capital A/S
Nyberg Group A/S
Expuri ApS
mpeople ApS
Recruit It ApS
SCR A/S
Basico A/S
Capax Recruitment ApS
Coresearch Vision A/S
Active Search 1998 A/S
Boyden A/S
Odgers Berndtson A/S
Median (100 leverandører)
Hays Specialist Recruitment
Hansen Toft A/S
Egon Zehnder P/S
Compass Human Resources Group A/S
People & Performance A/S
Sam Executive Search A/S
Mercuri Urval A/S
Spencer Stuart International P/S
Russell Reynolds Associates A/S
Laigaard & Partners A/S
Randstad A/S
Experis A/S
K2 Search ApS
Nigel Wright Consultancy Denmark ApS
Right Management Denmark A/S
Search It People ApS
Lisberg Executive Search A/S
Lohff Management Consultants A/S
Mangaard & Partners ApS
Flensby & Partners A/S
Moment Professionals A/S
Korn/Ferry International A/S

388
152
96
77
74
67
62
61
58
50
47
46
45
44
44
40
40
31
30
19
18
14
12
12
11
10
8
3
3
1
0
-1
-3
-3
-3
-7
-7
-13
-18
-26
-51
-54

Årets
resultat
2.304.714 kr.
4.773.462 kr.
1.692.380 kr.
26.524.970 kr.
2.134.654 kr.
2.207.424 kr.
2.372.698 kr.
2.717.000 kr.
878.218 kr.
204.347 kr.
2.324.998 kr.
677.065 kr.
1.128.299 kr.
6.332.879 kr.
1.249.557 kr.
857.152 kr.
1.404.996 kr.
6.000.002 kr.
6.016.888 kr.
681.930 kr.
3.154.176 kr.
1.535.391 kr.
5.565.742 kr.
1.653.007 kr.
774.945 kr.
-160.992 kr.
6.304.692 kr.
592.558 kr.
1.474.736 kr.
38.000 kr.
-8.273.550 kr.
-2.386.000 kr.
82.062 kr.
-84.416 kr.
-471.934 kr.
-139.522 kr.
-196.529 kr.
-446.650 kr.
-66.039 kr.
-2.306.267 kr.
-1.521.000 kr.
-7.523.320 kr.

Udvikling
i resultat
19%
-4%
288%
-14%
18%
79%
90%
-20%
-33%
53%
46.596%
110%
-27%
10%
99%
-9%
438%
-14%
-16%
-201%
20%
135%
45%
2.651%
-136%
-27%
42%
8%
-98%
-1.374%
-48%
-108%
-112%
-30%
-159%
-149%
-357%
-16.1265%
1.571%
13%

Kilde: Erhvervsstyrelsen og supana.com 2017

Branchens afkastningsgrader er steget
fra sidste år, hvilket giver et billede af en
branche, som er blevet signifikant bedre til
at skabe overskud. Trods de store ændringer i branchen er den nuværende median
på 19% i afkastningsgrad (17% sidste år)
ganske pæn. Konklusionen er, at det er en
lukrativ forretning at være search & headhunting-virksomhed i Danmark. Branchen
er præget af relativt mindre virksomheder,
og overskuddet beløber sig til 681.930 kr. i
gennemsnit per virksomhed.
De dygtigste profitmagere er Tomma
Consulting efterfulgt af GML-HR, Humantrust og Amrop. Amrop leverer branchens

DANMARKS MEST EFFEKTIVE LEVERANDØR

Effektivitetsgrad
Tallet indikerer, hvor meget hver enkelt
lønkrone bidrager til virksomhedens ordinære
resultat. Det siger noget om effektiviteten.

betyder, at deres aktiviteter er mindre end
deres personaleomkostninger. Høj effektivitet er dog ikke garanti for høj kvalitet.
Analysen viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem effektivitet og kundetilfredshed. Dermed kan højere personaleomkostninger ikke generelt forklares med, at
search & headhunting-virksomhederne har
mere kompetente medarbejdere, som yder
bedre service og kvalitet til kunderne.

Økonomiske aktivitet
Lønomkostninger

Effektivitet
European Search Company ApS
Amrop A/S
Brinch & Partners ApS
Moment Professionals A/S
Unique Human Capital A/S
mpeople ApS
Humantrust A/S
GML-HR A/S
CAD Kompagniet A/S
SCR A/S
Laigaard & Partners A/S
Coresearch Vision A/S
Active Search 1998 A/S
Holm Marcher & Co. A/S
Hays Specialist Recruitment A/S
Genitor ApS
Peoplelink ApS
Boyden A/S
Median
Odgers Berndtson A/S
Nigel Wright Consultancy Denmark ApS
Egon Zehnder P/S
Experis A/S
Mercuri Urval A/S
Sam Executive Search A/S
Russell Reynolds Associates A/S
Compass Human Resources Group A/S
People & Performance A/S
Signium International, Danmark ApS
Spencer Stuart International P/S
Lisberg Executive Search A/S
Promando A/S
Korn/Ferry International A/S
Flensby & Partners A/S
Randstad A/S
Directure A/S
Hudson Global Resources A/S

397%
263%
203%
193%
187%
185%
183%
173%
164%
159%
157%
147%
146%
144%
139%
139%
137%
135%
135%
133%
130%
127%
112%
110%
109%
108%
107%
105%
104%
104%
96%
89%
58%
-91%
-101%
-110%
-121%

* Beregningerne er kun
gennemført for leverandører
med mere end 3. mio. kr. i
økonomisk aktivitet.

= Effektivitetsgrad

Økonomisk
aktivitet

Personale
omkostninger

3.674.995 kr.
55.259.186 kr.
5.639.857 kr.
13.190.000 kr.
19.012.000 kr.
6.954.121 kr.
5.590.850 kr.
14.823.797 kr.
4.113.686 kr.
4.023.337 kr.
17.126.000 kr.
3.992.079 kr.
3.167.944 kr.
6.381.122 kr.
11.879.572 kr.
11.080.060 kr.
4.945.617 kr.
31.663.735 kr.
11.080.060 kr.
30.354.827 kr.
11.564.651 kr.
60.026.512 kr.
124.437.000 kr.
93.544.485 kr.
21.117.867 kr.
38.319.801 kr.
32.253.249 kr.
36.510.564 kr.
4.814.526 kr.
29.994.064 kr.
3.777.188 kr.
4.086.402 kr.
10.177.724 kr.
27.282.486 kr.
35.467.690 kr.
8.126.391 kr.
13.242.970 kr.

926.657 kr.
21.016.969 kr.
2.775.693 kr.
6.830.000 kr.
10.169.000 kr.
3.758.094 kr.
3.051.679 kr.
8.577.719 kr.
2.501.202 kr.
2.524.169 kr.
10.899.000 kr.
2.717.597 kr.
2.164.629 kr.
4.421.692 kr.
8.516.080 kr.
7.971.461 kr.
3.603.454 kr.
23.375.696 kr.
4.421.692 kr.
22.888.616 kr.
8.893.293 kr.
47.383.703 kr.
110.890.000 kr.
85.369.741 kr.
19.364.662 kr.
35.462.788 kr.
30.033.201 kr.
34.695.339 kr.
4.611.905 kr.
28.753.343 kr.
3.935.871 kr.
4.600.849 kr.
17.604.297 kr.
- 29.962.970 kr.
- 35.012.342 kr.
- 7.408.896 kr.
- 10.913.564 kr.

Kilde: Erhvervsstyrelsen og supana.com 2017

Branchens mest effektive leverandør er
European Search Company efterfulgt af
Amrop og Brinch & Partners, som øjensynligt har fundet en effektiv organisering.
Der er stor forskel på, hvor effektive de
forskellige leverandører er, og analysen
viser, at branchen har en effektivitetsgrad
på 135%.
Flere af leverandørerne har en effektivitetsgrad på mindre end 100%, hvilket
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ON-BOARDING
– trend eller ny vin på gamle flasker?
On-boarding trender og øger fokus på en faktor med stor betydning for ansættelsen, nemlig fastholdelse af den nye leder/medarbejder. On-boarding
er ikke nyt, men på vej til at blive en del af den samlede løsningspakke,
som store dele af rekrutteringsbranchen tilbyder kunderne. Der kan være
forskellige bevæggrunde for udviklingen – på den ene side et erkendt kundebehov, for nogle headhuntere en ny kilde til indtjening, for andre fordi vi
har erfaringen og har set resultaterne af uhensigtsmæssig on-boarding. Før
kaldte vi on-boarding for introduktionsforløb, og vi har vel blot, som på så
mange andre områder, taget en mere international betegnelse til os.
Af Jan Fritzbøger, headhunter og partner i
Holmgaard Management

Hvor kan headhunteren bidrage i
on-boarding?
Headhunteren kender virksomheden,
nærmeste foresatte og medarbejdere godt fra rekrutteringsprocessen og
dermed også de krav og forventninger,
der stilles til kandidaten. Når kontrakten
mellem klient og kandidat er på plads kan
headhunteren i on-boarding forløbet dels
tilbyde råd og vejledning til linjeorganisationen, som måske ikke har stor erfaring
med at bringe nye kollegaer ombord,
men også overfor både klient og kandidat
tilbyde sig som talerør i den indledende og
opfølgende forventningsafstemning.
Det indgående kendskab til kandidaten/den nye medarbejder og den tillid,
der er opbygget i rekrutteringsforløbet
mellem kandidat og headhunter gør, at
headhunteren kan bruges som mediator,
hvis noget knirker i forventningsafstemningen og vice versa.
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Går noget skævt vil det være naturligt
at headhunteren træder ind som mægler
og arbejder med den forventningsafstemning som mangler mellem parterne. Headhunteren er med til at sikre ordentlighed
i forløbet, og undgå eskalering af små
irriterende forhold til noget, der potentielt
kan sætte det nyetablerede samarbejde
over styr. Med den rette organisation i ryggen kan headhunteren rulle et sikkerhedsnet ud under den nye ansættelse, som er
svært at gøre for klienten selv.

Case: Android eller iPhone?
I det virkelige liv har en telefon været
kimen til konflikt kort inde i en ansættelse.
En salgschef havde i ansættelsesforløbet
hæftet sig ved, at han ville få en iPhone som
firmatelefon, men fik i stedet udleveret en
Android-baseret telefon. Begge telefoner
kan i praksis det samme, men det var en
slem skuffelse for salgschefen, at han ikke fik
den telefon han var blevet lovet.
I den on-boarding-samtale vi havde med
salgschefen efter første måneds ansættelse
fyldte telefonen en del, og derfor var det
naturligt at bringe op i den efterfølgende
snak med nærmeste chef. Salgschefen fik
naturligvis sin iPhone, men læringen for
chefen var også, at der var behov for meget
præcis forventningsafstemning med salgschefen fremadrettet. Prisforskellen mellem
de 2 telefoner var minimal, mens læringen
for begge parter blev en hjørnesten i deres
videre samarbejde.
Pointen er også, at salgschefen næppe
havde fremført det svigt han følte direkte
overfor chefen, men at headhunteren som
neutral part greb konfliktpotentialet før det
havde udviklet sig, og derfor kunne bistå, så
”liden tue ikke væltede det store læs”.

Stor eller lille virksomhed? On-
boarding er ikke forskellig, men
ressourcerne er!
Din virksomhed kan være stor, med fastlagte forretningsgange for introduktion
af nye medarbejdere eller lille og uden
erfaring. Faktum er, at blomster på førstedagen alene ikke gør en succes ud af det
nye ansættelsesforhold.
Skal du have ny medarbejder om bord,
så start med at spørge dig selv ”hvem har
ansvaret for introduktion af den nye medarbejder?” Der bør kun være én overordnet ansvarlig. Spørg dernæst: ”hvad ville
jeg selv gerne vide og introduceres til, hvis
jobbet var mit?” Du kender jo jobindholdet, den daglige kontaktflade og de
vigtigste ressourcer i organisationen. Lav
en liste, og arranger med interessenterne,
hvornår den nye medarbejder kan komme
forbi.
Som ung leder har jeg selv siddet i linjeorganisationen og haft ansvaret for nye
medarbejdere. Hvis ikke det var for gode
medarbejdere og kollegaer, havde der
med min første nye kollega både manglet
dørkort, netværksadgang, forklaring om
kantinerutiner mm. som alle er ganske
basale forhold. Men også planlægningen af introduktion til kollegaer i andre
afdelinger, ressourcefunktioner mm. i og
udenfor organisationen tager tid at få på
plads, og er derfor godt at lære fra andre.
Jeg fik god hjælp og lærte hurtigt værdien
af et velplanlagt og gennemtænkt introduktionsforløb. I mindre virksomheder er
forløbet mere overskueligt, men overvejelserne grundlæggende de samme.

Hvorfor er headhunteren central?
Som erfarne headhuntere har vi den
indsigt, der gennem god introduktion kan
sikre et langt ansættelsesforløb. Vi kan
stille de rigtige spørgsmål og sikre relevante overvejelser før den nye medarbejder
starter.
Og så kender den erfarne headhunter
bedre end så mange andre, de store omkostninger, der næsten altid er forbundet
med et fejlslagent rekrutteringsforløb. Ikke
mindst de indirekte omkostninger overses
ofte, når omkostningen ved en fejlslagen
ansættelse skal gøres op. Hvis on-boarding
kan medvirke til at fastholde medarbejdere, der ellers var rejst hurtigt igen, er der
de facto betragtelige summer sparet.
Vi kender alle situationer, hvor et for tidligt brud mellem virksomhed og nyansat
var uafvendeligt (årsag: ny chef, ændret

Direkte
omkostninger

Indirekte
omkostninger
Størrelsen af de indirekte omkostninger
overstiger væsentligt de direkte omkostninger
ved den fejlslagne ansættelse, og de overses
desværre ofte.

stillingsindhold sfa. organisationsændring,
besparelser mm). Uden at have en konkret
opgørelse over antallet af ansættelser,
der har fejlet indenfor det første år pga.
mangelfuldt on-boarding forløb, er det
vores erfaring og faglige vurdering at god
on-boarding altid betaler sig.
Har din headhunter fokus på den succesfulde ansættelse vil hans organisation
ikke blot tilbyde sine ressourcer i on-boarding forløbet, men også støtte op med
stresscoach, erhvervspsykolog og andre
rådgivere.
Investeringen i den headhunter, der
står på mål for sit arbejde gennem hele
headhunting forløbet, er godt investerede
penge, når du sammenholder med summen af direkte og indirekte omkostninger
forbundet med et fejlslagent rekrutteringsforløb, fx:
•
•
•
•
•

Interim ansættelse i stillingen
Nye rekrutteringsomkostninger
Tabt produktion/produktivitet
Image-tab
Etc.

Og læg dertil støj i organisationen, og det
dermed forbundne produktivitetstab.
Kompetent on-boarding vil være endnu
et parameter til at fastholde din gode nye
leder eller specialist.

Er on-boarding så en trend?
Før kaldte vi det introduktionsforløb, nu
hedder det on-boarding. Forskellen set
med ”trend-øjne” er, at virksomhederne
er blevet mere opmærksomme på værdien af ”det gode” on-boardingforløb og
samtidig anerkender, at erfarne headhuntere har fokus på medarbejderen, en professionel organisation i ryggen og masser
af værdifuld indsigt at byde ind med.

Jan Fritzbøger, headhunter
og partner i Holmgaard
Management
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BRANCHENS KARAKTERISTIKA
BRANCHENS STYRKER
Det er utrolig enkelt at blive headhunter,
fordi adgangsbarriererne i branchen er
meget lave. Reelt set kræver det ikke
meget mere end en telefon og et netværk
at blive headhunter. Der er ingen certificeringer, kapitalkrav eller andet, som
gør det til en vanskelig operation at blive
headhunter. Derfor oplever kunderne
også med jævne mellemrum leverandører
i branchen, som ikke leverer værdi for
pengene.
2017-analysen viser, at Search & head-

hunting-branchen ikke er helt så slemme
som deres omdømme. 92% af kunderne
oplever, at deres leverandør overholder
budgetter, tidsplaner og andre aftaler,
og det er således kun få, som oplever, at
grundlæggende aftaler brydes. Selvom
flere end 800 kunder har givet input, og
analysen rummer data på 104 af de mest
benyttede leverandører, så er der stadig
flere hundrede leverandører, som Supana
endnu ikke har målt kvaliteten af.

STØRSTE STYRKER
Search & headhunting-virksomhedernes
største styrker
Troværdig kommunikation 0%1% 6%

Overholder aftaler mv. 1%2% 5%

Employer branding 1%
2%

9%

30%

63%

31%

61%

29%

meget uenig

60%

uenig

neutral

enig

meget enig

Figuren viser i hvilken udstrækning kunderne oplever at leverandøren udviser adfærden.

Kunderne er mest tilfredse med search
& headhunting-virksomhedernes kommunikation, som de oplever som både
troværdig og tillidsvækkende. Derudover
oplever næsten 9 ud af 10 kunder, at
deres leverandør matcher organisationens
employer brand og dermed fungerer som
en god repræsentant. Der er stor spredning i branchen: mpeople er den virk40
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somhed kunder synes bedst understøtter
deres brand, skarpt efterfulgt af Tomma
Consulting. Blandt Executive Search
leverandørerne topper Stanton Chase og
Laigaard & Partners listen. Langt nede på
listen finder vi Mercuri Urval, Amrop og
Hudson Global Resources, som en del af
kunderne øjensynligt ikke opfatter som en
god repræsentant for employer brandet.

God repræsentant
som matcher
employer
God repræsentant
som matcher
kundenskundens
employer
brand brand
5

6

7

Mpeople ApS
Tomma Consulting
Stanton Chase
Laigaard & Partners A/S
Holmgaard Management
Qvist Search ApS
Hammer Andersen
Compass Human Resources Group A/S
Birn & Partners ApS
Frontpeople A/S
Best Talent A/S
Nyberg Group A/S
People & Performance A/S
Comentor A/S
Sales Management ApS
Globesearch Management A/S
Curia
Momentum Consulting A/S
Fischer & Company
Pharmarelations ApS
Humantrust A/S
European Search Company ApS
Hansen Toft A/S
Flensby & Partners A/S
Brinch & Partners ApS
Median 104 leverandører
SCR A/S
Nordic Search Group ApS
Lisberg Executive Search A/S
Mercuri Urval A/S
Amrop A/S
Hudson Global Resources A/S

8

9
9,4
9,3
9,3
9,2
9,2
9,2
9,1

9,0
9,0
8,8
8,8
8,8
8,8
8,7
8,6
8,5
8,5
8,4
8,3
8,2
8,0
8,0
7,9
7,8
7,8
7,7
7,6
7,5
7,3
7,2

7,0
6,9

Figuren viser i hvilken udstrækning kunderne oplever, at leverandøren er en god repræsentant som
matcher organisationens employer brand.

UDFORDRING: INNOVATION MANGLER
Kunderne oplever, at search & headhunting-virksomhedernes innovation, værdi for
pengene og antallet af passende kandidater
er de svageste områder af deres ydelser.
Men udfordringen er, i kundernes optik, ikke
voldsom, idet 60% af kunderne ser deres
leverandør som tilstrækkeligt innovativ. 35%
af kunderne oplever, at deres leverandør
ikke giver tilstrækkelig stor værdi for penge-

ne. Samtidig mener næsten 1/3 af kunderne, at deres leverandør ikke er i stand til at
levere et passende antal kandidater. Det
er vanskeligt at afgøre, om dette tal er højt
pga. det voldsomme pres på arbejdsmarkedet. Men det er en faktor som kommende
kunder bør tage i betragtning, når de vælger
leverandør (se top 5 på næste side).

Search & headhunting-virksomhedernes
STØRSTE UDFORDRINGER største udfordringer
Innovation

7%

10%

Værdi for pengene

8%

9%

Antal kandidater

6%

8%

23%

36%

18%

33%

17%

meget uenig

32%

39%

uenig

neutral

enig

24%

30%

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever,
at leverandøren udviser
adfærden.

meget enig
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Dykker man ned i tallene, bliver billedet
mere nuanceret. Forskellen mellem de
mest og de mindst innovative search &
headhunting-virksomheder er utrolig stor.
Det ser ud til, at innovationen primært
kommer fra de mindre search & headhunting-virksomheder. Hammer Andersen,
Qvist Search og Sales Management ligger

markant over branchens median på 7,05.
I den anden ende af skalaen ligger store veletablerede leverandører som Amrob
og Flensby & Partners. Men også de noget mindre IT- og teknisk-forankrede SCR
og mpeople ligger et stykke fra branche
medianen.

Innovation Top 5 Innovation
og Bund 5 Top 5 og Bund 5
5

6

7

8

Hammer Andersen

9
8,2

Qvist Search ApS

8,1

Sales Management ApS

8,1

European Search Company ApS

7,8

Humantrust A/S

7,8

Median 104 leverandører

7,1

Mpeople ApS

6,5

SCR A/S

6,4

Lisberg Executive Search A/S

5,8

Flensby & Partners A/S

5,5

Amrop A/S

5,2

Figuren viser i hvilken udstrækning kunderne oplever, at leverandørens ydelse er innovativ.

MANGEL PÅ KANDIDATER
Der er ingen tvivl om, at presset på jobmarkedet gør det nødvendigt at stille krav
til sin leverandør om produktet – altså
kandidaterne. Det er derfor interessant
at undersøge, om kunderne oplever, at et
passende antal kandidater bliver præsenteret i processen.

Hammer Andersen, Tomma Consulting og
Stanton Chase lægger sig flot i toppen af
listen. Men også specialiserede leverandører fx Best Talent (Pharma & Life Science)
og GlobeSearch (IT) er i stand til at indfri
kundernes forventninger.

Præsentereretetpassende
passende antal
Top 10 - Præsenterer
antalkandidater
kandidater
5

6

7

8

9

Hammer Andersen

9,2

Tomma Consulting

9,1

Stanton Chase

8,9

Qvist Search ApS

8,9

Best Talent A/S

8,8

Nyberg Group A/S

8,7

Globesearch Management A/S

8,5

Laigaard & Partners A/S

8,5

Compass A/S

8,5

People & Performance A/S
Median 104 leverandører

8,5
7,7

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at leverandøren præsenterer et passende
antal kandidater.
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KANDIDAT-KOMPETENCER OG -PERFORMANCE
Ressource Group i top 10.
To af leverandørerne på listen skiller
sig ud ved, at der er meget store forskelle
mellem kandidaternes kompetencer, og
om de indfrier forventningerne. Hvad
Lisberg Executive Search og PharmaRelations mangler, i forhold til kandidaternes
kompetencer og erfaringer, synes at blive
balanceret af, at kandidaterne indfrier
kundernes forventninger.

Det er ikke nok kun at matche kundens
employer brand eller finde en masse kandidater. Search & headhunting-virksomheden
skal også sikre, at det er de rette kandidater, som tiltrækkes og ansættes. Her ligger
Stanton Chase helt I top! De efterfølges
af Holmgaard Management, Qvist Search
og Laigaard & partners, med scorer langt
over branchens øvrige leverandører. Af de
store leverandører ligger Compass Human

Kandidaternes kompetencer og performance
Kandidaternes kompetencer og performance
6

7

8

9

Stanton Chase
Holmgaard Management
Qvist Search ApS
Laigaard & Partners A/S
Hammer Andersen

Globesearch Management A/S
Tomma Consulting
Frontpeople A/S
Momentum Consulting A/S
Compass A/S
Sales Management ApS
People & Performance A/S
Nyberg Group A/S
Best Talent A/S

Humantrust A/S
Lisberg Executive Search A/S
Birn & Partners ApS
Comentor A/S
Fischer & Company
Mercuri Urval A/S
European Search Company
Pharmarelations ApS

Curia
Hansen Toft A/S
SCR A/S
Flensby & Partners A/S
mpeople ApS
Median 104 leverandører
Brinch & Partners ApS
Nordic Search Group ApS
Hudson Global Resources A/S

Amrop A/S

Præsenterede kandidater har relevante erfaringer og kompetencer

Ansatte kandidater indfrier til fulde forventningern

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at kandidater har rette kompetencer, og om
de ansatte kandidater efterfølgende indfrier forventningerne.
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HOT OR NOT?
Kunderne ønsker





Den HOTTE headhunter er en effektiv
rådgiver, som er fantastisk til at etablere relationer og hele tiden har et øje på
kundeoplevelsen. Mere end 800 kunders
feedback tegner et klart billede af den
ideelle search & headhunting-virksomhed.
Kundernes ideelle leverandør etablerer
et stærkt samarbejde og kan fungere som
en effektiv samarbejdspartner. Desuden

ønsker kunderne, at leverandøren formår
at kommunikere klart, tydeligt og præcist
i interaktionen med relevante kontaktpersoner. Slutteligt ønsker kunderne et klart
fokus på kvalitet, og at der arbejdes hårdt
på at sikre kundetilfredshed i alle leverancer.

Innovation er aflyst





44

Supana

™

Kunderne har meget moderate forventninger til branchens innovation. De lave
forventninger til innovation gør det vanskeligt at involvere kunderne i udvikling
af nye produkter og teknologier. Det vil
hæmme branchens evne til at tilpasse sig
nye krav i fremtiden.

Når innovation er så lavt prioriteret på
kundernes ønskeliste, kan det forklare,
hvorfor kun et fåtal af search & headhunting-virksomhederne opleves som
innovative. Det er simpelthen ikke på
deres agenda!

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2/3 ANBEFALER IKKE
DERES HEADHUNTER
Search & headhunting-branchens gennemsnitlige NPS er 33, dvs. at en ud af
tre kunder vil anbefale deres headhunter.
Omvendt betyder det, at to tredjedele af
kunderne er negative eller passive over for
deres leverandør.
Branchen beskriver selv konkurrencesituationen som hård, hvilket kan forklares ved,
at det er vanskeligt at finde kvalificerede
kandidater, og at kunderne ofte har urealistisk høje forventninger. Alle disse faktorer
gør det vanskeligt at sikre sig en høj andel af
kundeambassadører. Flere udenlandske undersøgelser viser, at NPS scoren er styrtdykket i store dele af branchen de seneste 7-8
år. Eksempelvis er andelen af kritiske kunder
mere end fordoblet i perioden1.
Konsekvensen er, at kundeambassadører bliver mere og mere sjældne. Også
i Danmark er det således en vigende

andel af kunderne som ser sig selv som
kundeambassadører. Dette indikerer, at
branchen, som helhed, ikke leverer en
tilfredsstillende kundeoplevelse.
I Supana kan vi se, at flere leverandører
i branchen bliver mere opmærksomme
på, hvad kunderne tænker og oplever.
Da vi lancerede 2015-analysen lød det
samstemmende fra hovedparten af headhunterne, at de ingen interesse havde i, at
branchen blev mere transparent; kunderne vidste allerede hvad de fik. Sandheden
var nok, at der blandt branchens mange
leverandører var et flertal, som kun
fokuserede på at maksimere salgsindsatsen. I 2017-rapporten, blot tre år senere,
oplever vi, at der et stigende fokus på
kundeloyalitet og kvalitet.
1

Kilde: inavero.com

HVAD ER NPS?
Metoden kaldes Net Promoter Score® og
baserer sig på kundernes svar på spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil
anbefale din search & headhunter-virksomhed til en ven, kollega eller forret-

ningsforbindelse?”. Er det meget sandsynligt, at kunderne anbefaler en headhunter
til andre, så har denne headhunter en høj
NPS score.

Search & headhunting
virksomhedernes NPS fremgår
af toplisten på side 7

HVAD ER KUNDENS DOM?
Udfordringen er, at når man spørger
kunderne, hvad de mener, så risikerer
man, at de fortæller sandheden. I billedet på næste side er det meget klart, at
leverandørerne i 2017-analysen har langt
flere tilfredse kunder end branchen som
helhed. Tomma Consulting (NPS 93), der
har et særligt fokus på byggebranchen og
produktionsvirksomheder, er den searchvirksomhed, som kunderne er mest

Kritiker
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Passiv
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7

Ambassadør

8

9

10

tilbøjelig til at anbefale. De er tæt forfulgt
af mpeople (NPS 90), som har specialiseret sig i mere tekniske profiler. Af de store
searchvirksomheder ligger Laigaard &
Partners (NPS 75), Compass Human Resources Group (NPS 68) i top, mens store
aktører som Amrop, Flensby & Partners
samt Brinch & Partners ligger noget under
branche gennemsnittet.

I 2003 blev NPS introduceret som målestandard for kundeloyalitet ved at stille spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du ville
anbefale leverandøren til en ven eller kollega?”. Kunderne besvarer spørgsmålet på en
0-10 skala, og de inddeles i tre grupper.
45

Net Promoter Score
(fordeling af respondenter)
Kundeambassadører
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Tomma Consulting
Mpeople ApS

Qvist Search ApS
Hammer Andersen
Sales Management ApS

Holmgaard Management
Humantrust A/S
Frontpeople A/S

Best Talent A/S
Stanton Chase
Laigaard & Partners A/S

Curia
Compass Human Resources Group A/S
Nyberg Group A/S
Fischer & Company
Comentor A/S
People & Performance A/S
Momentum Consulting A/S
European Search Company ApS

Birn & Partners ApS
Globesearch Management A/S
Hansen Toft A/S

Hudson Global Resources A/S
Pharmarelations ApS
Median for 104 Searchvirksomheder

Mercuri Urval A/S
SCR A/S
Lisberg Executive Search A/S

Nordic Search Group ApS
Flensby & Partners A/S
Brinch & Partners ApS

Amrop A/S

Kritiske kunder

Passive kunder

NPS toplisten er præget af leverandører
med mange tilfredse kunder. Det skyldes,
at disse virksomheder er mere tilbøjelige
til at opfordre deres kunder til at deltage i
Supanas uafhængige kundeundersøgelser.
Samtidig er leverandører, som ved, at kundetilfredsheden er lav, mindre tilbøjelige
til at opfordre deres kunder til at deltage.
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Ambassadører

De frygter simpelthen kundernes dom.
Konsekvensen er, at du som læser med
fordel kan bruge analysen til at tilvælge
leverandører, som er anbefalelsesværdige.
Derimod kan du ikke bruge analysen til
at identificere branchens brodne kar, da
disse leverandører er underrepræsentere
i analysen.

DEN TRENDY HEADHUNTER
En helt afgørende faktor, for om kunden
vil anbefale leverandøren, er om denne
matcher kundens employer branding. En
anbefalesværdig headhunter måles således på, om den er i stand til at repræsentere og matche kundens employer brand.
Det er helt tydeligt, at leverandører, hvor
kunderne ikke oplever dette match, har
signifikant færre loyale kunder. Kunderne
er således loyale over for leverandører,
der ligner dem selv eller i hvert fald
ligner det, som kunderne ønsker at blive
oplevet som. Det virker helt oplagt, at
search & headhunting-virksomhederne
på denne måde er en naturlig forlængelse af kundens brand. Det er derfor ikke
længere nok at en search-virksomhed har
et konservativt og elitært image. Nej din
headhunter skal være trendy!

MEGATRENDS BLIVER BRANCHENS LEDETRÅD
Tiden er ved at løbe fra blå briller og sorte
lommebøger i search & headhuntingbranchen. Når flertallet af kunderne i stigende grad orienterer sig mod megatrends
inden for teknologi, globalisering, miljø og
ændringer i demografi (for uddybning læs
megatrend-rapporterne fra PWC, 2017
& EY, 2017), vil leverandører som evner

at afspejle disse i stigende grad blive
foretrukket hos en flertal af kunderne.
Flere og flere i branchen arbejder derfor
allerede med en bedre forankret social
medie strategi i deres researcharbejde, og
selv traditionelt lokalt fokuserede leverandører fokuserer i stigende grad på et
globalt outreach.

TROVÆRDIG KOMMUNIKATION OG KVALITET
Analysen viser en stærk statistisk sammenhæng mellem NPS og evnen til at
levere troværdig kommunikation og høj
kvalitet. Vi forventer en professionel rådgiver, når vi møder headhunteren. Det er
ikke længere nok at påberåbe sig et godt
netværk eller blot levere gode kandidater. En attraktiv headhunter skal, som en
advokat eller en revisor, signalere og kom-

munikere seriøsitet og kompetence. Dette
underbygges af den stigende betydning af
oplevet kvalitet i kunde-/leverandørforholdet. Hvor mange headhuntere historisk har været ukoordinerede i forhold til
kvalitetssikring og systematisk evaluering
– bliver det et markant kundekrav.

Vigtighed for loyalitet (anbefale og genkøb)

Korrelation (r)

Forklaringskraft

Jeg forventer at købe ydelser fra leverandøren
igen

0,9046

82%

Leverandøren præsenterer og kommunikerer
troværdigt

0,8394

70%

Leverandøren er en god repræsentant som
matcher organisationens employer brand

0,8359

70%

Leverandøren leverer resultater af høj kvalitet
og sikrer kundetilfredshed

0,8081

65%

Korrelation: Korrelationskoefficienten r beskriver den statistiske sammenhæng mellem
to faktorer. Jo tættere r er på
1 desto større statistisk sammenhæng. r = 0,7 beskrives
ofte som en stærk korrelation. Fx er vægt og højde korreleret (r = 0,70), idet højere
personer ofte er tungere end
lave personer. Der er naturligvis undtagelser eksempelvis
lave tunge personer og høje
tynde personer.
Forklaringskraft: Koefficientens varians. En forklaringskraft på 50% betyder fx, at
halvdelen af en persons vægt
kan forklares som følge af
højden.
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VALUE FOR MONEY
Der er stor variation i toppen af listen over
de leverandører, som giver mest værdi
for pengene. Listen toppes af Hammer
Andersen og Sales Management, som
begge har specialiseret sig i salgsprofiler.
På tredje pladsen ligger mpeople, som
er en ganske ny leverandør med fokus på
tekniske specialister. De er foran Executive
Search-virksomheden Stanton Chase på 4.
pladsen.
26 af analysens search & headhunting-virksomheder ligger over medianen

(7,41) i branchen, hvilket betyder, at de
statistisk set giver mere værdi for pengene
end gennemsnittet. Selvom der er mange
af de mindre search & headhunting-virksomheder, der ligger i toppen af listen,
skal det bemærkes, at leverandører som
fx Stanton Chase, Laigaard & Partners og
Compass Human Resources Group ligger
betydeligt over branchens median, med
scorer på over 8,0. I bunden af listen ligger
flere af de store og globale leverandører fx
Hudson Global Resources og Amrop.

SKAL JEG VÆLGE EN STOR ELLER LILLE LEVERANDØR?
Den store blanding af små og store leverandører på toplisten betyder at det stort
set ingen betydning har for værdiskabelsen, om leverandøren er stor eller lille.
Selvom der kan argumenteres for at en
mindre leverandør vil være mere engageret i kunden og afhængig af relationen,
viser analysen ingen målbare effekter

af størrelsen. I praksis betyder det, at
når man som kunde skal vurdere om en
search & headhunting-virksomhed er en
potentiel værdifuld leverandør, så kræver
det mere research end blot at se på antallet af medarbejdere.

Ydelsen
giver
organisationen
godgod
værdi
forfor
pengene
Ydelsen
giver
organisationen
værdi
pengene
5
Hammer Andersen
Sales Management ApS
Mpeople ApS
Stanton Chase
Nyberg Group A/S
Frontpeople A/S
Birn & Partners ApS
Holmgaard Management
Tomma Consulting
Qvist Search ApS
Best Talent A/S
Pharmarelations ApS
Laigaard & Partners A/S
Compass Human Resources Group A/S
Fischer & Company
Humantrust A/S
Globesearch Management A/S
European Search Company ApS
Comentor A/S
Hansen Toft A/S
People & Performance A/S
Curia
Momentum Consulting A/S
Mercuri Urval A/S
Lisberg Executive Search A/S
SCR A/S
Median (104 leverandører)
Brinch & Partners ApS
Nordic Search Group ApS
Hudson Global Resources A/S
Flensby & Partners A/S
Amrop A/S
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6

7

8

9

8,89
8,88
8,82
8,79
8,65
8,61
8,57
8,56
8,54
8,47
8,42
8,31
8,30
8,30
8,28
8,20
8,12
8,00
7,99
7,93
7,87
7,80
7,74
7,61
7,61
7,43
7,41
7,34
6,94
6,73

6,21
5,41

Til gode virksomheder
hører de skarpeste
kandidater.
De er ikke svære at finde.
De har samlet sig samme sted.

•
•

Et af landets største rekrutteringshuse
25+ erfarne rekrutteringskonsulenter finder kandidater for dig

•

Få en short list med de screenede topkandidater

•

Overlad det tidskrævende til os

Se mere på:
www.jobindex.dk/semisearch

HEADHUNTING ER IKKE FOR IVÆRKSÆTTEREN
Omvendt er der en svag statistisk sammenhæng mellem, om kunden er stor eller lille,
ift. om man oplever værdi af en headhunter. I
praksis betyder det, at virksomheder med mindre end 50 medarbejdere ikke oplever samme

værdi ved at bruge en search & headhunting-virksomhed som større virksomheder.

VÆRDI HANDLER OM KVALITET, SAMARBEJDE OG
EMPLOYER BRANDING
Når fokus rettes mod, hvad der er vigtigst for,
at kunderne oplever værdi for pengene hos
en search & headhunting-virksomhed, kan det
betale sig at fokusere på at levere resultater
af høj kvalitet og understøtte kundens brand.
Kvalitet i jobanalyse, mange dygtige researchere og udvælgelse af kandidater, er afgørende
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faktorer for at give kunderne et solidt billede af
værdi for pengene.
Andre vigtige elementer er headhunterens
analytiske kompetencer, evne til at opbygge
en effektiv relation og få samarbejdet til at
forløbe effektivt.

Vigtighed for at search & headhunting
virksomheden giver god værdi for pengene

Korrelation (r)

Forklaringskraft

Leverandøren er en god repræsentant som
matcher organisationens employer brand

0,7519

57%

Leverandøren leverer resultater af høj kvalitet
og sikrer kundetilfredshed

0,7455

56%

Leverandøren etablerer gode relationer og
samarbejder effektivt

0,7278

53%

Leverandøren foretager objektive analyser og
producerer brugbare løsninger

0,7148

51%

KAN MIDLERTIDIGT
KONTRAKTANSATTE SKABE
VÆRDI I DIN VIRKSOMHED?
I USA viser de seneste undersøgelser1, at 35% af arbejdsstyrken ikke er i et
fast ansættelsesforhold, - denne tendens synes nu også at kunne skimtes
herhjemme. I Life Science branchen oplever vi et stigende behov for ”ikkefaste” medarbejdere som konsulenter og midlertidigt kontraktansatte.

Af Lenette Qvist Brandt, Business Unit
Manager, PharmaRelations
Skæver man til IT og den kreative branche
er der flere virksomheder, som længe
har benyttet højt kvalificerede eksterne
konsulenter til ikke blot at løse mindre
opgaver eller tiltræde et vikariat, men
som en løsning på udfordringer i deres
kerneforretning. Her har virksomheder set
værdien af at sammensætte projekt-teams
bestående af både faste medarbejdere og
midlertidigt kontraktansatte, som bringer
specialistviden til virksomheden. Organisatorisk kan et mix af faste og ”løse” medarbejdere give virksomheder mulighed
for hurtigt at kunne justere og aktivere
medarbejderstaben i henhold til konkrete
udfordringer og ændringer i markedet.

Stigning i antal midlertidigt ansatte
skaber debat

til 13,1 procent ved udgangen af 2016.
Statistikker på midlertidigt kontraktansatte
specifikt for Life Science branchen er ikke
publiceret, men hos PharmaRelations oplever vi et stigende behov for midlertidigt
kontraktansatte blandt vores kunder.
I den offentlige debat diskuteres det
livligt, hvad det betyder for Danmark, at
fremtidens arbejdsmarked vil være mere
flydende og dynamisk. Vores måde at
anskue ansættelse og jobs på vil blive
udfordret og trends peger på, at flere
og flere i fremtiden kommer til at veksle
mellem at være i midlertidigt eller i fast
job eller kombinere de to arbejdsformer. Dagpengeforsikrede selvstændige,
freelancere og honorarmodtagere går en
tryggere økonomisk fremtid i møde, når
et forældet dagpengesystem snart afløses
af et nyt, gennemskueligt og tidssvarende.
Det kan betyde, at langt flere vil vælge
den fleksibilitet at kunne indrette sin arbejdsindsats mellem fx det at arbejde som
selvstændig konsulent og være fastansat i
en virksomhed.

Lenette Qvist Brandt,
Business Unit Manager,
PharmaRelations

I USA buldrer freelance-økonomien derud
af og seneste undersøgelser viser1, at 35%
af arbejdsstyrken ikke er i et fast
ansættelsesforhold. For langt de
fleste (63%) er det efter eget ønske.
Selv om mange trends peger på,
at der vil blive markant flere løst
ansatte og selvstændige konsulenter, er normen i Danmark fortsat et
fast fuldtidsjob. En arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik 3.
kvartal 2016 viser dog, at 3 ud af 10
midlertidigt ansatte ikke vil fastansættes2. Statistikken viser også, at
det er de yngre (15-34-årige), som
oftere er midlertidigt ansatte ud fra
eget ønske.
Af en netop publiceret ETUI
rapport: Benchmarking working
Europe3, fremgår det endvidere,
at andelen af ansatte på korttidskontrakter i danske virksomheder
på et år er steget fra omkring 8
Figur 1: Danmarks Statistik 14. december 2016, Arbejdskraftundersøgelse
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Figur 2: ETUI rapport: Benchmarking working Europe, Temporary employment rates by
country (ages 15-64)

Det trygge, faste job vælges aktivt fra
Hos PharmaRelations oplever vi et stigende antal kandidater, som aktivt vælger
det faste, trygge job fra for at springe ud
i freelance konsulenttilværelsen og gøre
dette til en levevej. Der er tale om højt
kvalificerede specialister med mange års
erfaring fra Life Science branchen, som
ønsker større fleksibilitet og selv være
herrer over, hvordan de strukturerer deres
arbejde og fritid. De vil gerne sætte deres
nøglekompetencer og specialistviden i spil
i flere virksomheder. Vores erfaring er, at
de konsulenter, der har størst succes, er
dem som er opgaveorienterede, strukturerede og hurtigt kan opbygge relationer
internt i virksomheden.

Virksomhed ser fordel ved midler
tidigt ansatte

1.

2.

3.
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Forbes Article: ”Freelancing in America: 2016”
survey
Nyt fra Danmarks Statistik
14. december 2016, Nr.
530
ETUI Report 2017: Benchmarking working Europe
is ‘overcoming cleavages
across the EU?’
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”Dét at investere i ekstra hænder i en
periode, hvor man af den ene eller anden
grund har behovet, er en kæmpe fordel. Mange vælger at fordele de mange
opgaver ud på kolleger, som i forvejen har
meget at lave, og derved stresser man organisationen unødigt. Det skal man virkelig være varsom med, for derved er der en
risiko for, at man kører folk ned på grund
af ekstra arbejde. Har de først været alvorligt stressede én gang, så er risikoen for
sygemeldinger stor”, siger Nordic Business
Unit Head, Thomas Hilligsøe fra Boehringer Ingelheim.
Thomas forklarer, ”Jeg skulle bruge en
person til at overtage planlagte opgaver,
som var vigtige at løfte på dette tidspunkt.
Kritisk viden skulle føres videre fra en
medarbejder, der pludseligt stoppede hos
os. Jeg kunne ikke vente på en rekrutteringsproces på 6-8 uger. Vi ansatte derfor
en konsulent gennem PharmaRelations
for 6 måneder. Opgaven bestod i at få
overdraget viden fra den medarbejder der

stoppede, gennemføre de planlagte
aktiviteter og ved afslutning af ansættelsesperioden, overlevere viden
til den nyansatte, faste medarbejder.
I stedet for, at produktområdet gik
i stå, og vi ville tabe momentum, så
oplever vi i dag vækst. Lige nu vinder
vi markedsandele, fordi vi besluttede
at ansætte en kvalificeret konsulent,
som kunne fortsætte de planlagte
aktiviteter, da en nøglemedarbejder
stoppede. Det er fantastisk!”.
På spørgsmål om Thomas vil
anbefale brugen af eksterne konsulenter, svarer han, ”Min erfaring er,
at konsulenternes faglige niveau er
højt, for de skal levere fra dag 1. Der
er normalt ikke tid til oplæring på samme
måde som ved nye, fastansatte medarbejdere. Derudover har de som konsulenter
ofte været i mange forskellige virksomheder, så deres faglighed og ny viden inden
for deres felt er højt. Jeg vil ikke tøve med
at ansatte en faglig, dygtig konsulent næste gang, jeg har et behov for en midlertidig, kvalificeret medarbejderressource.
Jeg ser egentlig, at konsulenter med fordel
kan rekrutteres på flere niveauer i rollen
som fx marketingassistent, key account
manager, produkt- og salgschef”.

Omstilling til en mere fleksibel arbejdsstyrke
I Norden har PharmaRelations lige nu
70 konsulenter på midlertidigt kontrakt
ansættelse hos kunder i Life Science
brancen. Vi tror på, at antallet af midlertidigt kontraktansatte vil stige, - drevet
af virksomhedernes behov for at arbejde
projektbaseret og agilt samt kommende
generationers ønske om større frihed og
fleksibilitet i arbejdslivet.
Det stiller krav til branchen og virksomhederne at kunne tiltrække de dygtigste
talenter, som ikke ønsker et fast tilhørsforhold til en virksomhed. For at engagere og
fastholde dem, bør virksomhederne bredt
tænke over, hvordan deres HR-strategi,
programmer og værktøjer kan tilpasses
ikke kun de fastansatte, men også de midlertidigt kontraktansatte.
Har du også set værdien i en fleksibel
arbejdsstyrke?

DETALJERET RAPPORTERING AF
DANSKE HEADHUNTERE

Meget god performance



8.8 af 10

84 vurderinger

Laigaard & Partners A/S’s leverandør performance er 8.8
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som meget god.

LAIGAARD & PARTNERS A/S
Laigaard & Partners A/S er Nr. 1 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 100%

910=
1000=
900=
1000=
890=
1000=
800=
1000=
900=
1000=
910=
1000=

9,1
9,0
8,9
8,0
9,0
9,1

Laigaard & Partners A/S’s benchmark
vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre
end 100% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på,
at leverandøren vil bidrage med meget
stor værdi til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Laigaard & Partners A/S

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Laigaard & Partners A/S har, for at sikre et
objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder
til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Altid høj træfsikkerhed gennem en god og professionel dialog undervejs i processen. Konsulenterne udviser høj seniority, god forretningsforståelse og stor evne til at sætte sig grundigt
ind i hver enkelt sag, hvilket kræver en bred
karrieremæssig ballast
Fremstillingsvirksomhed i Region Hovedstaden med
200-499 ansatte
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ERFARING
19 år

NETTOOMSÆTNING
17.126.000 kr.

NPS®
75

20= 2% Kritiske kunder
200= 20% Passive kunder
770= 77% Ambassadører

’’

Vil du genansætte alle dine ledere,
Vil du genansætte alle dine ledere,
hvis du får valget i morgen?

hvis du får valget i morgen?

Vil du genansætte alle dine ledere,

Laigaard & Partners A/S Executive Searchs stærke kompetencer på
hvis
du
valget
i morgen?
tværs
brancher
ogfår
fagområder
funderet
i en stærk
proces, på
Laigaard
& af
Partners
A/S
Executive
Searchs
stærke
kompetencer
erfarne
researchere
tung partnerkreds,
med
erfaring
som
tværs af
brancher og
og en
fagområder
funderetalle
i en
stærk
proces,
CEO, er årsagen til vores træfsikkerhed på mere end 98% i alle
erfarne
researchere
ogA/S
enExecutive
tung partnerkreds,
allekompetencer
med erfaring
Laigaard
& Partners
Searchs stærke
påsom
rekrutteringer siden vores start i 1998.
CEO,tværs
er årsagen
til vores
træfsikkerhed
på mere
endproces,
98% i alle
af brancher
og fagområder
funderet
i en stærk
erfarne researchere
og en tung
partnerkreds,
med erfaring som
rekrutteringer
siden
vores startalle
i 1998.
Læs mere
på vores website
www.Laigaard-Partners.com
CEO, er årsagen til vores træfsikkerhed på mere end 98% i alle
eller ring på +45 33 91 18 00
rekrutteringer
sidenwww.Laigaard-Partners.com
vores start i 1998.
Læs mere på vores website

eller ring på +45 33 91 18 00

Læs mere på vores website www.Laigaard-Partners.com
eller ring på +45 33 91 18 00

Danmark • Norge • Sverige

Danmark
Sverige
Danmark •• Norge
Norge •• Sverige

STANTON CHASE

Fremragende performance



Stanton Chase er Nr. 2 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

940=
1000=
930=
1000=
940=
1000=
830=
1000=
940=
1000=
930=
1000=

9.1 af 10

Branche benchmark – 99%
9,4
9,3
9,4
8,3
9,4
9,3

Stanton Chase’s benchmark vurdering
ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 99% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren
vil bidrage med meget stor værdi til
organisationen.

41 vurderinger

Stanton Chase’s leverandør
performance er 9.1 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
fremragende.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Stanton Chase

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Stanton Chase har, for at sikre et objektivt
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Yderst professionel rekruttering af en erfaren
ledelses profil. Der blev præsenteret overraskende mange kandidater med speciale indenfor området, og sparringen omkring udvælgelse af kandidater var verdensklasse

’’

Distributionsvirksomhed i Region Hovedstaden med
1000+ ansatte

ERFARING
11 år

NETTOOMSÆTNING
11.094.295 kr.

NPS®
76

20= 2% Kritiske kunder
200= 20% Passive kunder
780= 78% Ambassadører
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Meget god performance



8.6 af 10

79 vurderinger

Compass Human Resources Group A/S’s leverandør
performance er 8.6 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
meget god.

COMPASS
Compass Human Resources Group A/S er Nr. 3 af 127 på online toplisten
for Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 98%

860=
1000=
880=
1000=
870=
1000=
770=
1000=
880=
1000=
890=
1000=

8,6
8,8
8,7
7,7
8,8
8,9

Compass Human Resources Group A/S’s
benchmark vurdering ligger langt over
gennemsnittet. Leverandørens resultat
er bedre end 98% af leverandørerne i
sammenligningsgruppen. Dette tyder
på, at leverandøren vil bidrage med
meget stor værdi til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Compass Human Resources Group A/S

QA

58

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Compass Human Resources Group A/S har,
for at sikre et objektivt grundlag, inviteret
alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og
værdien af leverancerne.

God oplevelse og med det rette push, når vi fra
organisationen indimellem havde for meget om
ørene. Dermed kom vi hurtigt back on track.

ERFARING
15 år

BRUTTOFORTJENESTE
32.253.249 kr.

Finansiel virksomhed i Region Hovedstaden med
1000+ ansatte

NPS®
68

50= 5% Kritiske kunder
200= 20% Passive kunder
730= 73% Ambassadører

’’

OPPORTUNITY TO GROW

Fremragende performance


9.1 af 10

29 vurderinger

Tomma Consulting’s leverandør performance er 9.1
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som fremragende.

TOMMA CONSULTING
Tomma Consulting er Nr. 4 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 97%

940=
1000=
930=
1000=
920=
1000=
790=
1000=
950=
1000=
950=
1000=

9,4
9,3
9,2
7,9
9,5
9,5

Tomma Consulting’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 97%
af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til
organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Tomma Consulting

QA

60

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Tomma Consulting har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at
vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Professionel proces, højt niveau i information
om fremdrift i processen, virkelig brugbare profileringer og analyser. Fandt stærk kandidat

ERFARING
5 år

NETTOOMSÆTNING
4.007.408 kr.

Engrosvirksomhed i Region Hovedstaden med 100199 ansatte

NPS®
93

0= 0% Kritiske kunder
70= 7% Passive kunder
930= 93% Ambassadører

’’

E x e c u t i ve S e a rc h , u d v æ l g e l s e o g a s s e s s m e nt – f r a t o p l e d e l s e t i l o p e r a t i o n e l l e
f u n k t i on æ r j o b s i h e l e S k a n d i n a v i e n m e d l o k a l e r e s e a rc h e r s o g s a m a r b e j d s p a r t n e r e .

DEN DYGTIGSTE
KANDIDAT
ER IKKE ALTID
DEN RIGTIGE
At finde den rigtige medarbejder kræver indsigt, der spænder videre end
kandidatens resultater og uddannelse. Med grundighed, anerkendte testværktøjer og
gennemgående indsigt i branche og virksomhed, finder vi medarbejdere med den rette
baggrund, men også med en personlighed, der matcher virksomhedens kultur.
Vi kender vores kerneindustrier indefra, da vores konsulenter har ledelseserfaring
indenfor Byggeindustri, FMCG og Foodservice. Vi ved at kandidattilfredshed er lige
så vigtigt som kundetilfredshed i en succesfuld ansættelse og derfor stopper
vores arbejde ikke, når en kandidat bliver til medarbejder eller leder.
Kontakt Tom Bo Madsen og hør mere om vores unikke
og resultatorienterede tilgang til rekruttering på tlf. 4064 8191

T O M M A C O N S U LT I N G R E K RU T T E R I N G S P R O C E S
1. Grundigt studie af virksomhedens kultur via
interview/assessment af nøglepersoner

6. Test af 2-3 kandidater, feedback-samtaler samt
indhentning af referencer

2. Udarbejdelse af tydelig personlig og faglig profil

7. Udarbejdelse af rapport med ledelsesråd for
kvalificerede kandidater

3. Research og kontakt til potentielle kandidater
4. Grundige interviews samt beskrivelse af kandidater
5. 3-5 relevante kandidater præsenteres for klienten
med CV samt interviewnotat

8. Onboarding assistance via intro- og uddannelsesplaner
9. Begrundet afslagFACTS
til kandidater
10. Opfølgende samtaler i de første måneder efter ansættelsen

T.C

T O M M AC O N S U LT I N G . D K

Svært at finde den
rigtige HR-løsning?
Overblik på supana.com



Supana™

NYBERG GROUP A/S

Meget god performance

    

Nyberg Group A/S er Nr. 5 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

890=
1000=
910=
1000=
880=
1000=
820=
1000=
890=
1000=
910=
1000=

8.8 af 10

Branche benchmark – 96%
8,9
9,1
8,8
8,2
8,9
9,1

Nyberg Group A/S’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 96%
af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til
organisationen.

33 vurderinger

Nyberg Group A/S’s leverandør performance er 8.8
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som meget god.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Nyberg Group A/S

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Nyberg Group A/S har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at
vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Fantastisk at arbejde sammen med i hele
processen, og løftede opgaven til topkarakter,
og vi endte med at kunne vælge imellem nogle
super kandidater - og fik i sidste ende ansat
vores absolutte drømmekandidat til jobbet

’’

Fremstillingsvirksomhed i Region Hovedstaden

ERFARING
11 år

BRUTTOFORTJENESTE
1.719.884 kr.

NPS®
67

0= 0% Kritiske kunder
330= 33% Passive kunder
670= 67% Ambassadører

63

Meget god performance



8.5 af 10

36 vurderinger

Comentor A/S’s leverandør
performance er 8.5 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
meget god.

COMENTOR A/S
Comentor A/S er Nr. 6 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 95%

880=
1000=
880=
1000=
850=
1000=
760=
1000=
870=
1000=
900=
1000=

8,8
8,8
8,5
7,6
8,7
9,0

Comentor A/S’s benchmark vurdering
ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 95% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren
vil bidrage med meget stor værdi til
organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Comentor A/S

QA

64

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Comentor A/S har, for at sikre et objektivt
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Pålidelig, kompetent, troværdig og ambitiøs

ERFARING
15 år

BRUTTOFORTJENESTE
6.710.902 kr.

Fremstillingsvirksomhed i Region Sydjylland med
20-49 ansatte

NPS®
61

80= 8% Kritiske kunder
220= 22% Passive kunder
690= 69% Ambassadører

’’

VI VIL VÆRE
EN DEL AF
DIT RESULTAT
+ Forstår forretningen og har fokus på opgaven
+ Udfordrende, ærlige og proaktive i vores dialog
+ Fleksible, eﬀektive og kvalitetsbevidste

www.comentor.dk

Meget god performance



8.9 af 10

16 vurderinger

Qvist Search ApS’s leverandør
performance er 8.9 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
meget god.

QVIST SEARCH APS
Qvist Search ApS er Nr. 7 af 127 på online toplisten for Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 94%

900=
1000=
920=
1000=
880=
1000=
830=
1000=
890=
1000=
930=
1000=

9,0
9,2
8,8
8,3
8,9
9,3

Qvist Search ApS’s benchmark vurdering
ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 94% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren
vil bidrage med meget stor værdi til
organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Qvist Search ApS

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Qvist Search ApS har, for at sikre et objektivt
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Qvist Executive Search var usædvanligt dygtige
til at sætte sig ind i henholdsvis udfordringer,
kultur og den globale organisation. Meget engageret og dedikeret i at løse denne specifikke
rekrutteringsopgave.
Industivirksomhed i Region Nordjylland med 100-199
ansatte

66

ERFARING
16 år

NPS®
88

0= 0% Kritiske kunder
130= 13% Passive kunder
880= 88% Ambassadører

’’

Qvist Search
Vi skaber økonomi i rekrutteringer
Hvis kandidaterne er der, finder vi dem!
En utraditionel rekrutteringsproces sikrer reel motivationsafdækning
Vores mantra er: ”Hyret på kompetencer – oftest fyret på sin adfærd!”

www.qvist-search.com

Meget god performance



8.6 af 10

30 vurderinger

Best Talent A/S’s leverandør
performance er 8.6 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
meget god.

BEST TALENT A/S
Best Talent A/S er Nr. 8 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 93%

870=
1000=
880=
1000=
870=
1000=
800=
1000=
880=
1000=
890=
1000=

8,7
8,8
8,7
8,0
8,8
8,9

Best Talent A/S’s benchmark vurdering
ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 93% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren
vil bidrage med meget stor værdi til
organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Best Talent A/S

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Best Talent A/S har, for at sikre et objektivt
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Headhunter udover det sædvanlige.Best Talent
er en serøs og kompetent headhunter, med en
stor faglig- og menneskelig indsigt.
Industrivirksomhed i Region Hovedstaden med
1000+ ansatte

68

ERFARING
14 år

BRUTTOFORTJENESTE
1.931.062 kr.

NPS®
77

30= 3% Kritiske kunder
170= 17% Passive kunder
800= 80% Ambassadører

’’

BEST
TALENTbryder
BRYDERgrænser
GRÆNSER
Best talent
JAGTENpå
PÅmedarBejdere!
EXECUTIVES!
iI jagten

to denmark?
Hvis vi skal bryste os lidt, er vi nogle af de bedste til at finde nye talenter inden for technology og science.
Vi udfører executive search til senior executives og top level specialister world-wide til følgende brancher:
• Pharmaceuticals
• Biopharmaceuticals
• Medical Devices & Diagnostics

• Engineering & Technology
• Consulting
• Biotechnology

• Public Health & IT
• Health Management
• Veterinary

Best talents succes beror på stort kendskab til vores kunders krav og udfordringer – og vi ved, hvad der kræves
i forhold til at tiltrække de rette talenter. Men det er hårdt arbejde. Vi kan godt mærke, at der er rift om de
dygtige. Mange danske virksomheder fortæller, at manglen på kvalificeret arbejdskraft bremser deres udvikling
herhjemme. Som konsekvens flyttes fx mere forskning til udlandet. Danmark risikerer, at det rammer vores vækst,
hvis manglen på kvalificeret arbejdskraft fortsætter.
For at kunne tiltrække top talent fra udlandet,har vi etableret os i et internationalt search samarbejde, der er
repræsenteret i mere end 40 forskellige lande – heriblandt USA, Kina, Indien og Australien.
Det er fint med globaliseringspuljer og forskerordninger, men samtidig må man også som virksomhed være
klar til at yde en ekstra indsats, når det gælder integration af det nye talent.
Vi arbejder internationalt og på flere sprog med både person- og kompetenceprofiler.
Ring til os på telefon +45 4556 5300, hvis du er på udkig efter talent, så finder vi den rette person – både her i
Danmark og i udlandet.

NUMBER 1 PROVIDER OF HUMAN TALENT WITHIN TECHNOLOGY & SCIENCE

Best Talent ·Rungstedvej 41· DK-2970 Hørsholm · T: +45 4556 5300 · info@besttalent.dk · www.besttalent.dk
Best Talent is partner in ENEX Global Executive Search Organisation and is represented worldwide in more than 40 countries.

Fremragende performance



9.0 af 10

23 vurderinger

Hammer Andersen Sales Recruitment & Development’s
leverandør performance er
9.0 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som fremragende.

HAMMER ANDERSEN
Hammer Andersen Sales Recruitment & Development er Nr. 10 af 127
på online toplisten for Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 91%

920=
1000=
920=
1000=
890=
1000=
860=
1000=
900=
1000=
950=
1000=

9,2
9,2
8,9
8,6
9,0
9,5

Hammer Andersen’s benchmark vurdering
ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 91% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen.
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage
med meget stor værdi til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Hammer Andersen Sales Recruitment & Development

QA

70

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Hammer Andersen Sales Recruitment &
Development har, for at sikre et objektivt
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Det er en fornøjelse at samarbejde med Hammer Andersen, de kommer hurtigt med feedback og løsninger på de enkelte udfordringer.

ERFARING
11 år

Detailvirksomhed i Region Hovedstaden med 200499 ansatte

NPS®
87

0= 0% Kritiske kunder
130= 13% Passive kunder
870= 87% Ambassadører

’’

Vi rekrutterer sælgere,
salgschefer og salgsdirektører!
Det siges, at direktørens lederskab opgøres, som summen af de
mennesker man har i sin organisation. Kompetente ledere og
medarbejdere skaber vindervirksomheder, der øger markedsandele
og skaber sunde forretninger.
Man kan have markedets bedste produkter, men det nytter kun,
hvis man kan afsætte dem. Derfor er det en tvingende nødvendighed
at sikre en stærk og veldrevet salgs- og marketingorganisation.
En salgsdirektør kan være forskellen mellem fiasko og succes.
En dygtig salgsdirektør ansætter de rette salgstalenter til at tiltrække,
udvikle og fastholde kunderne, og kan dermed gøre salgsafdelingen til
en af virksomhedens konkurrencemæssige fordele.
Det hjælper vi med.
Se mere på www.hammerandersen.com

Meget god performance



8.4 af 10

23 vurderinger

Curia’s leverandør performance er 8.4 hvilket betyder
at kunderne oplever deres
performance som meget god.

CURIA
Curia er Nr. 9 af 127 på online toplisten for Search & Headhunting.

Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 92%

860=
1000=
860=
1000=
840=
1000=
740=
1000=
880=
1000=
880=
1000=

8,6
8,6
8,4
7,4
8,8
8,8

Curia’s benchmark vurdering ligger langt
over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 92% af leverandørerne i
sammenligningsgruppen. Dette tyder på,
at leverandøren vil bidrage med meget
stor værdi til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Ydelsen giver god værdi for
pengene

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7
6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Curia

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Curia har, for at sikre et objektivt grundlag,
inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Samarbejdet var præget af et højt niveau i
forhold til etik, faglig vurdering og sparring
omkring opgavens karakter og indhold. Vi var
meget tilfredse og oplevede en udsøgt service
Kommune i Region Nordjylland med 1000+ ansatte

72

ERFARING
33 år

BRUTTOFORTJENESTE
2.776.547 kr.

NPS®
70

90= 9% Kritiske kunder
130= 13% Passive kunder
780= 78% Ambassadører

BIRN & PARTNERS APS

Meget god performance

    

Birn & Partners ApS er Nr. 11 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

880=
1000=
890=
1000=
880=
1000=
770=
1000=
920=
1000=
860=
1000=

8.6 af 10

Branche benchmark – 90%
8,8
8,9
8,8
7,7
9,2
8,6

Birn & Partners ApS’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 90% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

11 vurderinger

Birn & Partners ApS’s leverandør performance er 8.6
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som meget god.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Birn & Partners ApS

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Birn & Partners ApS har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til
at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Kompetent search og rekruttering af mellemleder samt specialistfunktion. God dialog undervejs, fremlæggelse af kompetente muligheder
for nye medarbejder, god onboarding proces.
Kan varmt anbefales

’’

Forsyningsvirksomhed i Region Syddanmark med
50-99 ansatte

ERFARING
8 år

BRUTTOFORTJENESTE
8.529.882 kr.

NPS®
45

90= 9% Kritiske kunder
360= 36% Passive kunder
550= 55% Ambassadører

73

Fremragende performance


9.3 af 10

10 vurderinger

Holmgaard Management’s leverandør performance er 9.3
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som fremragende.

HOLMGAARD MANAGEMENT
Holmgaard Management er Nr. 12 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 90%

930=
1000=
970=
1000=
970=
1000=
840=
1000=
990=
1000=
900=
1000=

9,3
9,7
9,7
8,4
9,9
9,0

Holmgaard Management’s benchmark
vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 90%
af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end
gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Holmgaard Management

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Holmgaard Management har, for at sikre et
objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder
til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Holmgaard Management met our expectations
fully. The whole course was professional, held
in a good tone, of which humor and a relaxed
atmosphere are an important part. The way
we met candidates was relaxed and efficient,
profound and innovative.
Industrivirksomhed i Schweiz

74

ERFARING
10 år

NPS®
80

100= 10% Kritiske kunder
0= 0% Passive kunder
900= 90% Ambassadører

’’

Holmgaard Management tager
headhunting et par trin op
Det kan være dyrt at rekruttere forkert. Både i renommé
og nedsat produktivitet. Især når det gælder ledere og
direktører. Derfor er intet overladt til tilfældighederne,
når vi skal finde det talent, der matcher din virksomhed.
Vores erfaring, vores store netværk, vores omhyggelige
og strukturerede processer og ikke mindst vores kompromisløse tilgang er din garanti for et godt resultat.
Vi fortsætter endda, hvor de andre stopper, og tilbyder
løbende – uden yderligere omkostninger – hjælp til
onboarding-processen. På den måde sikrer vi mest
mulig succes for både kandidat og klient.
Traditionel rekrutteringsproces
Holmgaard© rekruttering og onboarding

Holmgaard Management tilbyder de bedste services
inden for headhunting, executive search, interim
management, outplacement, karriererådgivning og
lederudvikling.

” Fremragende

performance ”

9,3 /10
I Supanas analyse af performance
hos 127 headhuntingvirksomheder er Holmgaard Management
nr. 1 blandt virksomheder med
mindst 10 års erfaring.

Ring nu og aftal et gratis og
uforpligtende møde:

70 26 61 44

København · Aarhus · Odense
www.holmgaardmanagement.dk
info@holmgaardmanagement.dk
Tlf. 7026 6144

Meget god performance



8.9 af 10

19 vurderinger

Frontpeople A/S’s leverandør
performance er 8.9 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
meget god.

FRONTPEOPLE A/S
Frontpeople A/S er Nr. 13 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 89%

920=
1000=
940=
1000=
890=
1000=
790=
1000=
910=
1000=
930=
1000=

9,2
9,4
8,9
7,9
9,1
9,3

Frontpeople A/S’s benchmark vurdering
ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 89% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Frontpeople A/S

QA

76

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Frontpeople A/S har, for at sikre et objektivt
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

God professionel samarbejdspartner der har
lavet en god search af markedet

ERFARING
10 år

BRUTTOFORTJENESTE
1.663.319 kr.

Finansielvirksomhed i Region Syddanmark med
1000+ ansatte

NPS®
79

0= 0% Kritiske kunder
210= 21% Passive kunder
790= 79% Ambassadører

’’

FRONTPEOPLE’s mission er at finde, kvalificere og udvikle
dygtige ledere, samt øge performance i virksomheder
Executive Search
Forretningsforståelse, grundighed, erfaring og et omfangsrigt netværk,
giver garanti for et godt match.
Consulting
Vi har for længst erkendt, at øget konkurrencekraft skabes gennem
ledelse, samarbejde og evnen til at tackle nye krav og muligheder.
Assessment
Klarhed for ledelseskraft, personlighed og potentiale.

ExEcutivE SEarch | conSulting | aSSESSmEnt
www.frontpEoplE.dk | t 75 19 19 38

Meget god performance



8.4 af 10

11 vurderinger

PharmaRelations ApS’s leverandør performance er 8.4
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som meget god.

PHARMARELATIONS APS
PharmaRelations ApS er Nr. 14 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 88%

890=
1000=
900=
1000=
860=
1000=
760=
1000=
900=
1000=
840=
1000=

8,9
9,0
8,6
7,6
9,0
8,4

PharmaRelations ApS’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 88% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Pharmarelations ApS

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

PharmaRelations ApS har, for at sikre et
objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder
til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

PharmaRelations leverer en professionelt gennemført ydelse, og vi var fuldtud tilfredse med
det tætte samarbejde og deres forståelse for
stillingen samt gode kendskab til markedet.
Medicinalvirksomhed i Region Hovedstaden med
20-49 ansatte

78

ERFARING
0 år

NPS®
27

180= 18% Kritiske kunder
360= 36% Passive kunder
450= 45% Ambassadører

’’

Nordic Specialists in Talent Solutions for Life Science

PharmaRelations is a Nordic contract staffing and recruitment company specialized in meeting the
temporary staffing and recruitment needs of our customers in Life Science.
We have the infrastructure to offer Recruitment, Try & Hire and insourced Consultants in all Nordic
countries. With our proactive approach, we strive to deliver assignments fast and with high quality.
We perform more than 1000 proactive candidate interviews and 500 customer visits every year
and know tomorrows business challenges and how to attract the best talents.
The combination of our team members professional background in the Life Science industry, and
the way we work together in teams, is one of our distinct strengths. When you contract with
PharmaRelations, you are in the hands of an entire team - not one recruiter!

Recruitment of Specialists, Managers and Executives in Life Science
Insourcing of Consultants for temporary and interim assignments
Try & Hire - benefits of permanent recruitment and temporary placement

www.pharmarelations.dk

Denmark

Sweden

Norway

Finland

Fremragende performance


9.1 af 10

18 vurderinger

Sales Management ApS’s leverandør performance er 9.1
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som fremragende.

SALES MANAGEMENT APS
Sales Management ApS er Nr. 15 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 87%

930=
1000=
940=
1000=
900=
1000=
850=
1000=
940=
1000=
950=
1000=

9,3
9,4
9,0
8,5
9,4
9,5

Sales Management ApS’s benchmark
vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 87%
af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end
gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Sales Management ApS

QA

80

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Sales Management ApS har, for at sikre et
objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder
til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

En super, hurtig, effektiv, og målrettet sagbehandling sikrede en god løsning

ERFARING
9 år

BRUTTORESULTAT
1.109.038 kr.

Engrosvirksomhed i Region Hovedstaden med 200499 ansatte

NPS®
83

0= 0% Kritiske kunder
170= 17% Passive kunder
830= 83% Ambassadører

’’

Blandt de allerbedste i
branchen i 2015, 2016 og 2017

Sales Management er
specialiseret i at rekruttere
sælgere, salgschefer og
salgsdirektører mv. som kan
skabe resultater og udvikling.

(+45) 4236 3836
www.sales-management.dk

LISBERG EXECUTIVE SEARCH

God performance


7.6 af 10

18 vurderinger

Lisberg Executive Search A/S’s
leverandør performance er
7.6 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god.

Lisberg Executive Search A/S er Nr. 16 af 127 på online toplisten for
Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 86%

800=
1000=
780=
1000=
810=
1000=
670=
1000=
810=
1000=
740=
1000=

8,0
7,8
8,1
6,7
8,1
7,4

Lisberg Executive Search A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre
end 86% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi
end gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Lisberg Executive Search A/S

QA

82

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Lisberg Executive Search A/S har, for at sikre
et objektivt grundlag, inviteret alle sine
kunder til at vurdere kvaliteten og værdien
af leverancerne.

God samarbejdspartner, der leverer holdbare
løsninger. Professionelt arbejde.

ERFARING
14 år

BRUTTOFORTJENESTE
3.777.188 kr.

Rådgivningvirksomhed i Region Hovedstaden

NPS®
17

220= 22% Kritiske kunder
390= 39% Passive kunder
390= 39% Ambassadører

’’

PEOPLE & PERFORMANCE

Meget god performance

People & Performance A/S er Nr. 17 af 127 på online toplisten for Search
& Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

820=
1000=
850=
1000=
810=
1000=
770=
1000=
830=
1000=
890=
1000=

Branche benchmark – 85%
8,2
8,5
8,1
7,7
8,3
8,9

People & Performance A/S’s benchmark
vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 85%
af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end
gennemsnittet til organisationen.

    
8.3 af 10

18 vurderinger

People & Performance A/S’s
leverandør performance er
8.3 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

ERFARING
12 år

BRUTTOFORTJENESTE
36.510.564 kr.

People & Performance A/S

NPS®
61

0= 0% Kritiske kunder
390= 39% Passive kunder
610= 61% Ambassadører

83

Meget god performance



8.3 af 10

10 vurderinger

mpeople ApS’s leverandør
performance er 8.3 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
meget god.

MPEOPLE APS
mpeople ApS er Nr. 19 af 127 på online toplisten for Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 83%

790=
1000=
810=
1000=
880=
1000=
760=
1000=
940=
1000=
940=
1000=

7,9
8,1
8,8
7,6
9,4
9,4

mpeople ApS’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens
resultat er bedre end 83% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette
tyder på, at leverandøren vil bidrage
med større værdi end gennemsnittet til
organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Mpeople ApS

QA

84

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

mpeople ApS har, for at sikre et objektivt
grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Godt samarbejde, forholder sig til den givne
virksomhed og det udbudte job.

ERFARING
2 år

BRUTTOFORTJENESTE
6.954.121 kr.

Medico virksomhed i Region Hovedstaden med
1000+ ansatte

NPS®
90

0= 0% Kritiske kunder
100= 10% Passive kunder
900= 90% Ambassadører

’’

"mpeople er den virksomhed kunder syntes bedst
understøtter deres brand"
90% af mpeoples kunder er også deres
ambassadører

I mpeople er vi specialister i konsulentydelser, rekruttering og
rådgivning inden for ingeniører, dataloger ol.
fra nyuddannede til direktører

Search, Selection & Consulting
tlf 70209080

www.mpeople.dk

Meget god performance



8.2 af 10

10 vurderinger

Globesearch Management
A/S’s leverandør performance er 8.2 hvilket betyder at
kunderne oplever deres performance som meget god.

GLOBESEARCH MANAGEMENT
Globesearch Management A/S er Nr. 18 af 127 på online toplisten for
Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 84%

830=
1000=
830=
1000=
820=
1000=
780=
1000=
840=
1000=
840=
1000=

8,3
8,3
8,2
7,8
8,4
8,4

Globesearch Management A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre
end 84% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi
end gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Globesearch Management A/S

Kundeudtalelse
Globesearch har udført flere lederrekrutteringer. Det har været meget vellykkede opgaver
og med god indsigt i vores kultur og forståelse
for opgaven. Globesearch fundet og inspireret
os med nye, stærke lederprofiler.
Forsikringsvirksomhed i Region Hovedstaden med
+1000 ansatte

86

ERFARING
21 år

BRUTTOFORTJENESTE
3.558.436 kr.

NPS®
40

0= 0% Kritiske kunder
600= 60% Passive kunder
400= 40% Ambassadører

’’

HANSEN TOFT A/S

Meget god performance

Hansen Toft A/S er Nr. 20 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

860=
1000=
860=
1000=
820=
1000=
750=
1000=
840=
1000=
850=
1000=

    
8.3 af 10

Branche benchmark – 82%
8,6
8,6
8,2
7,5
8,4
8,5

27 vurderinger

Hansen Toft A/S’s leverandør
performance er 8.3 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
meget god.

Hansen Toft A/S’s benchmark vurdering
ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 82% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Hansen Toft A/S

Kundeudtalelse

’’

Meget positiv
Fremstillingsvirksomhed i Region Midtjylland med
200-499 ansatte

ERFARING
16 år

BRUTTOFORTJENESTE
24.202.067 kr.

NPS®
33

110= 11% Kritiske kunder
440= 44% Passive kunder
440= 44% Ambassadører

87

SCR A/S

God performance


7.5 af 10

10 vurderinger

SCR A/S’s leverandør performance er 7.5 hvilket betyder
at kunderne oplever deres
performance som god.

SCR A/S er Nr. 21 af 127 på online toplisten for Search & Headhunting.

Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 81%

830=
1000=
780=
1000=
780=
1000=
690=
1000=
830=
1000=
730=
1000=

8,3
7,8
7,8
6,9
8,3
7,3

SCR A/S’s benchmark vurdering ligger
over gennemsnittet. Leverandørens
resultat er bedre end 81% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette
tyder på, at leverandøren vil bidrage
med større værdi end gennemsnittet til
organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

SCR A/S

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

SCR A/S har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere
kvaliteten og værdien af leverancerne.

Rekruttering af IT-specialister er svært fordi der
er relativt få at vælge imellem. Dette til trods
var det en god oplevelse at bruge SCR.
IT-virksomhed i Region Midtjylland med 20-49
ansatte

88

ERFARING
30 år

BRUTTOFORTJENESTE
4.023.337 kr.

NPS®
20

200= 20% Kritiske kunder
400= 40% Passive kunder
400= 40% Ambassadører

’’

VI ARBEJDER MED
REKRUTTERING
OG HEADHUNTING
AF IT-LEDERE OG
IT-SPECIALISTER
• SCR har 15.000 dygtige
IT-kandidater
• SCR har 30 års erfaring med
rekruttering og headhunting

www.scr.dk

– der er mennesker bag

Meget god performance



8.2 af 10

12 vurderinger

Momentum Consulting A/S’s
leverandør performance er
8.2 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god.

MOMENTUM CONSULTING
Momentum Consulting A/S er Nr. 22 af 127 på online toplisten for Search
& Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

Branche benchmark – 80%

830=
1000=
830=
1000=
790=
1000=
740=
1000=
850=
1000=
880=
1000=

8,3
8,3
7,9
7,4
8,5
8,8

Momentum Consulting A/S’s benchmark
vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 80%
af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end
gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Momentum Consulting A/S

Kundeudtalelse
har udelukkende haft positive oplevelser med
Momentum Consulting - både hvad angår
Rekruttering, Coaching forløb for mellemledere, teamanalyser, oplæg til navigation i en High
performance culture m.v.
Medico virksomhed i Region Hovedstaden med 500999 ansatte

90

ERFARING
10 år

BRUTTORESULTAT
9.182.531 kr.

NPS®
58

0= 0% Kritiske kunder
420= 42% Passive kunder
580= 58% Ambassadører

’’

FISCHER & COMPANY

Meget god performance

    

Fischer & Company er Nr. 23 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

850=
1000=
850=
1000=
810=
1000=
750=
1000=
860=
1000=
870=
1000=

8.3 af 10

Branche benchmark – 79%
8,5
8,5
8,1
7,5
8,6
8,7

Fischer & Company’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 79% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

21 vurderinger

Fischer & Company’s leverandør performance er 8.3
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som meget god.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Fischer & Company

QA
Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Fischer & Company har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til
at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Meget professionel, god forståelse for vores
industri og virksomhed og meget værdi for
pengene med gode resultater

ERFARING
13 år

’’

Rådgivningvirksomhed i Region Hovedstaden

NPS®
67

0= 0% Kritiske kunder
330= 33% Passive kunder
670= 67% Ambassadører

91

BRINCH & PARTNERS APS

God performance


7.7 af 10

10 vurderinger

Brinch & Partners ApS’s leverandør performance er 7.7
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som god.

Brinch & Partners ApS er Nr. 24 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

780=
1000=
820=
1000=
760=
1000=
710=
1000=
780=
1000=
770=
1000=

Branche benchmark – 78%
7,8
8,2
7,6
7,1
7,8
7,7

Brinch & Partners ApS’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 78% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

92

ERFARING
8 år

BRUTTOFORTJENESTE
5.639.857 kr.

Brinch & Partners ApS

NPS®
0

200= 20% Kritiske kunder
600= 60% Passive kunder
200= 20% Ambassadører

HUDSON GLOBAL RESOURCES



Hudson Global Resources A/S er Nr. 26 af 127 på online toplisten for
Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

820=
1000=
810=
1000=
760=
1000=
670=
1000=
790=
1000=
760=
1000=

7.7 af 10

Branche benchmark – 76%
8,2
8,1
7,6
6,7
7,9
7,6

God performance

Hudson Global Resources A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre
end 76% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi
end gennemsnittet til organisationen.

12 vurderinger

Hudson Global Resources
A/S’s leverandør performance er 7.7 hvilket betyder
at kunderne oplever deres
performance som god.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Hudson Global Resources A/S

Kundeudtalelse

’’

Vi har et godt samarbejde med Hudson i Danmark og har altid fået leveret gode kandidater
FMCG virksomhed i Region Hovedstaden med 50-99
ansatte

ERFARING
17 år

BRUTTOFORTJENESTE
13.242.970 kr.

NPS®
33

80= 8% Kritiske kunder
500= 50% Passive kunder
420= 42% Ambassadører
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Meget god performance


8.0 af 10

11 vurderinger

Mercuri Urval A/S’s leverandør performance er 8.0
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som meget god.

MERCURI URVAL A/S
Mercuri Urval A/S er Nr. 27 af 127 på online toplisten for Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

800=
1000=
830=
1000=
790=
1000=
750=
1000=
810=
1000=
840=
1000=

Branche benchmark – 75%
8,0
8,3
7,9
7,5
8,1
8,4

Mercuri Urval A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 75% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

94

ERFARING
42 år

BRUTTOFORTJENESTE
93.544.485 kr.

Mercuri Urval A/S

NPS®
27

0= 0% Kritiske kunder
730= 73% Passive kunder
270= 27% Ambassadører

FLENSBY & PARTNERS A/S

God performance

    

Flensby & Partners A/S er Nr. 29 af 127 på online toplisten for Search &
Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

720=
1000=
730=
1000=
690=
1000=
580=
1000=
720=
1000=
700=
1000=

6.9 af 10

Branche benchmark – 73%
7,2
7,3
6,9
5,8
7,2
7,0

Flensby & Partners A/S’s benchmark
vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 73%
af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end
gennemsnittet til organisationen.

10 vurderinger

Flensby & Partners A/S’s leverandør performance er 6.9
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som god.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

ERFARING
2 år

BRUTTOFORTJENESTE
27.282.486 kr.

Flensby & Partners A/S

NPS®
0

300= 30% Kritiske kunder
400= 40% Passive kunder
300= 30% Ambassadører
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Meget god performance



8.5 af 10

10 vurderinger

Humantrust A/S’s leverandør
performance er 8.5 hvilket
betyder at kunderne oplever deres performance som
meget god.

HUMANTRUST A/S
Humantrust A/S er Nr. 30 af 127 på online toplisten for Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

840=
1000=
870=
1000=
870=
1000=
800=
1000=
840=
1000=
890=
1000=

Branche benchmark – 72%
8,4
8,7
8,7
8,0
8,4
8,9

Humantrust A/S’s benchmark vurdering
ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 72% af
leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

96

ERFARING
4 år

BRUTTOFORTJENESTE
5.590.850 kr.

Humantrust A/S

NPS®
80

0= 0% Kritiske kunder
200= 20% Passive kunder
800= 80% Ambassadører

NORDIC SEARCH GROUP

God performance



Nordic Search Group ApS er Nr. 32 af 127 på online toplisten for Search
& Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

740=
1000=
820=
1000=
710=
1000=
690=
1000=
770=
1000=
740=
1000=

7.4 af 10

Branche benchmark – 70%
7,4
8,2
7,1
6,9
7,7
7,4

Nordic Search Group ApS’s benchmark
vurdering er gennemsnitlig. Leverandørens resultat er bedre end 70% af leverandørerne i denne gruppe. Dette tyder
på, at leverandøren vil bidrage med lige
så stor værdi som andre leverandører til
organisationen.

16 vurderinger

Nordic Search Group ApS’s leverandør performance er 7.4
hvilket betyder at kunderne
oplever deres performance
som god.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

Nordic Search Group ApS

Kundeudtalelse

’’

Jeg er meget tilfreds med samarbeidet med
Nordic Search. Vurderer NS som en troverdig
og profesjonell partner. Diaslogen har vært
tett og effektiv, og dedikert. Tusen takk for flott
samarbeid!
Engrosvirksomhed i Region Hovedstaden med 2-4
ansatte

ERFARING
3 år

BRUTTOFORTJENESTE
239.945 kr.

NPS®
6

310= 31% Kritiske kunder
310= 31% Passive kunder
380= 38% Ambassadører
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EUROPEAN SEARCH COMPANY

God performance


8.0 af 10

13 vurderinger

European Search Company
ApS’s leverandør performance er 8.0 hvilket betyder
at kunderne oplever deres
performance som god.

European Search Company ApS er Nr. 35 af 127 på online toplisten for
Search & Headhunting.
Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

700=
1000=
830=
1000=
800=
1000=
790=
1000=
820=
1000=
840=
1000=

Branche benchmark – 68%
7,0
8,3
8,0
7,9
8,2
8,4

European Search Company ApS’s
benchmark vurdering er gennemsnitlig.
Leverandørens resultat er bedre end
68% af leverandørerne i denne gruppe.
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med lige så stor værdi som andre
leverandører til organisationen.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

98

ERFARING
6 år

BRUTTOFORTJENESTE
3.674.995 kr.

European Search Company ApS

NPS®
46

0= 0% Kritiske kunder
540= 54% Passive kunder
460= 46% Ambassadører

AMROP A/S

God performance

Amrop A/S er Nr. 62 af 127 på online toplisten for Search & Headhunting.

Professionel performance
Kommunikation
Metode & Analyse
Fokus & Resultat
Innovation & Værdi
Etik & Samarbejde
Partnerskabs potentiale

650=
1000=
610=
1000=
610=
1000=
530=
1000=
600=
1000=
590=
1000=

Branche benchmark – 42%
6,5
6,1
6,1
5,3
6,0
5,9

Amrop A/S’s benchmark vurdering er
gennemsnitlig. Leverandørens resultat er
bedre end 42% af leverandørerne i denne
gruppe. Dette tyder på, at leverandøren vil
bidrage med lige så stor værdi som andre
leverandører til organisationen.


6.0 af 10

14 vurderinger

Amrop A/S’s leverandør
performance er 6.0 hvilket
betyder at kunderne oplever
deres performance som god.

Leverandøren præsenterer et
passende antal kandidater
10

9

8

Præsenterede kandidater har
relevante erfaringer og
kompetencer

7

Ydelsen giver god værdi for
pengene

6
5

Leverandøren er en god
repræsentant som matcher
organisationens employer
brand

Ansatte kandidater indfrier til
fulde forventningerne

Benchmark

ERFARING
31 år

BRUTTOFORTJENESTE
55.259.186 kr.

Amrop A/S

NPS®
-36

500= 50% Kritiske kunder
360= 36% Passive kunder
140= 14% Ambassadører
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FORSTÅ UNDERSØGELSEN
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punkter, der kan hjælpe kunder og leverandører til at få det optimale ud af hinanden.
Supplier Analytics™ er baseret på
uafhængig forskning og er evidensbaseret.
Fundamentet er databaserede analyser og
forudsigelser på baggrund af kunders perception af leverandørernes kritiske adfærd.
Resultaterne i rapporten skal ikke forstås
som search & headhunting-virksomheders
virkelige adfærd, men som kundernes observationer og vurdering af kvalitet og værdi i
leverancerne. Den aktuelle spørgeramme
bliver løbende udviklet og valideret (senest
opdateret ultimo 2016).






Supanas Supplier Analytics™ gør det
muligt at analysere kvalitet og værdi hos
danske search & headhunting-virksomheders service og professionelle rådgivning.
Du kan m.a.o. sammenligne forskellige
leverandører baseret på kundernes vurdering af kvalitet, værdi og potentiale på
tværs af markedet.
Supplier Analytics™ er unikt, fordi værktøjet måler leverandørernes performance
på en lang række kritiske typer af leverandøradfærd. Supplier Analytics™ giver ikke kun
en forståelse af markedet, men identificerer
også de væsentligste opmærksomheds-

INKLUDERET OG UDELADT
Data i rapporten er baseret på leverandører, der har en selvstændig tilstedeværelse
og et gyldigt CVR-nummer i Danmark.

Rapporten er Supana’s tredje undersøgelse af området.

ANALYSENS PÅLIDELIGHED OG BEGRÆNSNINGER
Analysen og benchmark er lavet med Supana’s
Supplier Analytics værktøj og baseret på alt
tilgængeligt materiale fra pålidelige respondenter. Respondenterne er alle personer, som
har været kunde hos en vurderet search &
headhunting-virksomhed, og de stammer fra i
alt 918 validerede respondenter. Der er samlet
set blevet vurderet 106 search & headhunting-virksomheder i undersøgelsen, hvoraf
31 behandles indgående i rapporten. Når en
search & headhunting-virksomhed analyseres
i rapporten, skal minimum ti kunder have
vurderet denne.
100

Supana

™

Search & headhunting-virksomhederne har
ikke haft indflydelse på, hvilke andre leverandører, som er blevet inddraget i undersøgelsen. Deltagere er blevet inviteret via mail,
Facebook, LinkedIn Groups og via personlige
netværk. Desuden har vi løbende opfordret
alle search & headhunting-virksomheder til
at invitere egne kunder til undersøgelsen for
at sikre, at de er tilstrækkeligt repræsenteret
i undersøgelsen. En del af search & headhunting-virksomhederne har selv inviteret
egne kunder til at deltage i undersøgelsen.

UNDERSØGELSENS STIKPRØVE
Optimalt set bør undersøgelsen baseres på
vurderinger fra alle kunder i hele Danmark. I
praksis er det oftest mellem 10-25 % af alle
kunder, der besvarer kundeundersøgelser,
hvorfor undersøgelsen er baseret på en
stikprøve. En udfordring er, at der er store forskelle i search & headhunting-virksomheders
markedsstrategier og kundesegmenter. Nogle
leverandører har tusindvis af kunder, og andre
har færre end halvtreds kunder. Når man skal
vurdere resultaterne, vil ti vurderinger, i nogle
situationer, give et tilstrækkeligt billede, hvorimod der i andre situationer bør være mere
end 100 vurderinger.
Der findes ingen uafhængige kilder af
search & headhunting-virksomheders antal af
kunder, hvorfor du nøje bør overveje om det
antal vurderinger, som rapporten bygger på,
giver dig tilstrækkelig information1.
Supana fraskriver sig alle forpligtelser vedrørende respondenternes præcision og repræ-

sentativitet og kan derfor ikke holdes ansvarlig
for analysen og fortolkninger heraf. Search &
headhunting-virksomhederne i rapporten har
fået mellem 10 og 83 vurderinger.
For at teste dette har vi gennemført t-test
af samtlige leverandørers performance, målt
efter 10, 11, 12, 13… op til det totale antal vurderinger. Testen demonstrerede, at undersøgelsens datastyrke dvs. gyldighed og præcision
stiger med antellet af vurderinger, vi har. På
toplisten har vi derfor valgt, at den samlede
score er afhængig af datastyrken, så der tages
hensyn til datakvaliteten i placeringen på
listen. På toplisten kan performancescore også
aflæses, som ikke er justeret for datastyrken.
Desuden viste t-testen, at der er belæg for at
hævde, at når en leverandør har ti observationer, kan vi med rimelighed sige noget om
deres performance2.

Hvis du har behov for en
statistisk sikker vurdering,
altså på et 95 % konfidensinterval, så skal stikprøven fra
en leverandør med cirka 5000
kunder være på cirka 250
vurderinger.
1

M.a.o. har det ikke været
muligt at afvise, at 10
observationer kan forklare
variationen og middelværdien
i hele datasættet.
2

SVARFORDELING PER REGION OG STØRRELSE
Headhunting er et Københavner-fænomen. Dermed ikke sagt at der ikke bliver
gennemført search & headhunting uden
for København og Region Hovedstaden,
for det gør der. Men rigtig mange af
kunderne har deres hovedkontor i Region
Hovedstaden. Der er en overrepræsentation (87%) af respondenter, som repræsenterer en virksomhed fra Region Hovedsta-

den. Det er vanskeligt at vurdere effekten
af denne overrepræsentation for analysen. Dels rummer region Hovedstaden
også størstedelen af danske virksomheder
(2 ud af 5) og dels har 70% af search &
headhunting-virksomhederne deres danske hovedkontor i Hovedstaden. Derfor er
det også forventeligt, at hovedparten af
respondenterne stammer herfra.

Svarfordeling
region
Svarfordeling per
per region
Region Nordjylland
Region Midtjylland

Region Syddanmark
Region Sjælland

1%
5%
2%
4%

87%

Region Hovedstaden
0%
10%
20%
30%
40%
Respondenter i Supana's undersøgelse

50%

60%
70%
80%
90%
Fuldtidsansatte i Danmark

100%

Kilde: Danmark Statistik, Generel firmastatistik, 2014 & Supana, 2017
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Rift om talenterne i København og Frederiksberg
Dykker vi ned i tallene, bliver det tydeligt,
at mere end halvdelen (55%) af de rekrutterende virksomheder er bosiddende i
København og på Frederiksberg. Andelen
af virksomheder, som vælger at bruge
search & headhunting-virksomheder, er
således markant større her end i resten af
landet. Dette kan måske forklares ved den
hårde konkurrence om de bedste talenter
i Københavnsområdet, som gør det nødvendigt for rekrutterende virksomheder at
få ekstern bistand.

Dårligst repræsenteret i undersøgelsen er
Region Nordjylland og Region Sjælland.
Det er det samme billede som i 2015 og
2016 analysen, hvilket indikerer, at brugen
af search & headhunting-virksomheder
har et væsentligt potentiale i Nordjylland og det øvrige Sjælland. Kun 5% af
analysens respondenter har sin primære
adresse i region Nordjylland eller Region
Sjælland.

Kommunal
fordeling
af respondenter
Kommunal fordering
af respondenter
i Region Hovedstadeni Region Hovedstaden
Svarfordeling per virksomhedsstørrelse
>1000 ansatte
200-999 ansatte
Københavns
& Frederiksberg

50-199 ansatte

14%

5-49 ansatte

Hørsholm Kommune

4%

1-4 ansatte

3%

Ukendt antal

5%

Gentofte

5%

0%

5%
Respondenter i Supana's undersøgelse

Lyngby-Taarbæk

63%

9%

Gladsaxe
Andre

Search & headhunting er ikke noget for iværksætterne og små virksomheder
Kun 27% af respondenterne i undersøgelsen kommer fra små virksomheder
med færre end 50 ansatte, der udgør
97% af alle danske virksomheder. Der er
ingen tvivl om, at presset på det danske
arbejdsmarked gør det vanskeligt for små
og nystartede virksomheder at finde de
rette kompetencer selv. Med andre ord
ser de ikke search & headhunting-virksomhederne som den oplagte løsning. I stedet

vælger en stor andel af de små og nyopstartede virksomheder at bruge enten netværk
eller rekrutteringsbureauer, som ikke er lige
så dyre at benytte.
Små og mellemstore virksomheder
(SME), med under 200 fuldtidsansatte, er
den dominerende størrelsesgruppe i den
private sektor i Danmark. De beskæftiger cirka 66 pct. af de fuldtidsansatte i den private
sektor i Danmark.

Svarfordeling per virksomhedsstørrelse
Svarfordeling per virksomhedsstørrelse
>1000 ansatte

15%

200-999 ansatte

22%

50-199 ansatte

28%

5-49 ansatte

24%

1-4 ansatte

3%

Ukendt antal

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Respondenter i Supana's undersøgelse

Kilde: Danmark Statistik, Generel firmastatistik, 2014 & Supana, 2017
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Supana

™

30%

Headhunterne arbejder med Danmarks største virksomheder
Til sammenligning udgør virksomheder
med mere end 100 ansatte mindre end 1%
af samtlige danske virksomheder. Analysens respondenter kommer primært fra
virksomheder med mere end 100 ansatte.
I Danmark er der 2.032 virksomheder
med over 100 ansatte i den private sektor.
De udgjorde blot 0,07 pct. af alle private
firmaer i 2014, men beskæftigede hele

62 pct. af de fuldtidsansatte i den private
sektor, svarende til omkring 1,3 mio. fuldtidsansatte.
De store virksomheder har, trods egne
faglige kompetencer i egne HR- eller
rekrutteringsafdelinger, et stort behov
for ekstern hjælp fra search & headhunting-virksomhederne med at besætte
nøglepositioner i virksomheden.

SVARFORDELING PER BRANCHE
Et andet aspekt af undersøgelsens kvalitet
omhandler, hvorledes stikprøven afspejler
kundernes fordeling på brancher. Der findes
ingen officiel statistik over hvilke brancher,
der benytter search & headhunting-virksomheder, hvorfor vi igen sammenholder undersøgelsen med data fra Danmarks Statistik.

En oplagt hypotese er, at brancher med højt
specialiseret arbejdskraft er mere tilbøjelige
til at benytte search & headhunting-virksomheder, fordi de er villige til at bruge flere
ressourcer på at finde nøglemedarbejdere,
specialister og ledere.

Svarfordeling per branche
0%

5%

10%

15%

25%

35%

2%
30%

Handel, hotel og restauration

Transport, post, IT og tele

30%

17%

Industri
Bygge og anlæg

20%

8%
21%

Finansiering og forretningsservice
Offentlige og personlige tjenester
Andre brancher

11%
10%

Respondenter i Supana's undersøgelse

Alle danske virksomheder

Kilde: Danmark Statistik, Generel firmastatistik, 2014 & Supana, 2017

Specielt inden for ”Industri” hvor fremstillingsvirksomheder inden for plast, medico,
maskiner og instrumenter har et stort
behov for højtuddannede og specialiserede
medarbejdere, hvilket afspejles af den høje
svarprocent i denne kategori. ”Finansiering
og forretningsservice” er noget underrepræsenteret i analysen. Dette kan til dels
forklares ved, at den finansielle sektor har

undergået ændringer som fx har betydet
et markant fald i antallet af medarbejdere i
banker og realkreditinstitutter. De relativt få
respondenter i ”Bygge- og anlægsbranchen”
hænger sammen med, at denne branche
ofte benytter sig af outsourcing, vikarer
og projektansættelser, samt at andelen af
højtuddannede er forholdsvis lav.
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Supana™

FAGLIG ANSVARLIG

Supana er en dansk startup virksomhed med fokus på
Supplier Analytics™ teknologi. Vores teknologi forener
købere og leverandører af rådgivnings-ydelser.

Ulrik Schultz Brix
PhD i organisational analysis
Adm. direktør i Supana

Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed og
tillid på markedet for konsulentydelser.

Har arbejdet med assessment, vurdering og kvalitet i
mere end 15 år i konsulentbranchen.

Supana skaber gennemsigtighed ved at analysere og
benchmarke købernes oplevelse af værdi og kvalitet.
Supana udfører objektive og unikke analyser af leverandørers kvalitet og værdi via vores Supplier Quality
Framework™.
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