05 2017

Ledelse og løn

FÅ ADGANG TIL KVALIFICEREDE JOBSØGENDE
HOS VKST
Vi har et stort netværk og en liste over kvalificerede jobsøgende inden for landbruget. Du får mulighed for at se hvilke profiler de jobsøgende har.
I en periode på 3 måneder får du adgang til listen over jobsøgende og mulighed
for at kontakte de relevante jobsøgende.
Pris
2.500 kr. ekskl. moms.

Kontakt

REKRUTTERING
Professionel rekruttering af medarbejdere til landbrugsvirksomheder
Tove Goldbeck Jensen
Ledelsesrådgiver
2011 1802
tg@vkst.dk

Fulbyvej 15
4180 Sorø
5786 5000

Jette Sandager
Ledelsesrådgiver
2170 2552
jas@vkst.dk

Agrovej 1
4800 Nykøbing
5484 0999

www.vkst.dk

BASISREKRUTTERING

TOTALREKRUTTERING

VKST’s erfarne HR-rådgivere hjælper dig med at afdække, hvilke kompetencer
din nye medarbejder skal have.

Totalrekruttering er for dig, der vil have professionel hjælp under hele rekrutterings- og ansættelsesforløbet. Forløbet tilrettelægges i tæt dialog med dig, men
VKST sørger for alle de praktiske forhold under forløbet.

Du får





En job- og personprofil
En færdig annonce
En plan for annoncering
Adgang til VKST’s oversigt over jobsøgende

Pris
6.000 kr. ekskl. moms.
Dertil kommer omkostninger til indrykning af annoncer.

TILVALG
Du sammensætter selv de dele af rekrutteringsforløbet, som vi skal hjælpe dig
med. Du køber kun de ydelser, som du har behov for.
Vælg mellem:








En job- og personprofil
En færdig annonce
En plan for annoncering
VKST modtager ansøgninger og udvælger relevante kandidater
VKST indhenter referencer på de udvalgte ansøgere
Erfarne HR-rådgivere fra VKST deltager i ansættelsessamtalerne
VKST sender afslag til de kandidater, der ikke får tilbudt jobbet

Pris
Kontakt os for et prisoverslag på netop de ydelser, som du har behov for hjælp
til i rekrutteringsforløbet.











En job- og personprofil
En færdig annonce
En plan for annoncering
Adgang til VKST’s oversigt over jobsøgende
VKST modtager ansøgninger og udvælger relevante kandidater
VKST indhenter referencer på de udvalgte ansøgere
Erfarne HR-rådgivere fra VKST deltager i ansættelsessamtalerne
VKST sender afslag til de kandidater, der ikke får tilbudt jobbet
VKST laver ansættelseskontrakt

Pris
45.000 kr. ekskl. moms.
Dertil kommer omkostninger til indrykning af annoncer.

