50+ Rekruttering
FirmaPlus skaber trivsel på arbejdspladsen
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Hvem er vi?
FirmaPlus er en konsulentvirksomhed med 12 partnere, som har fokus på seniorerne.
Vi er blandt de første, som har udviklet en Jobdatabase for de jobsøgende 50+´ere
(50+ Jobdatabase). Dermed bliver de jobsøgende synlige for virksomhederne.
Samtidig finder vi virksomhederne til vores jobsøgende 50+´ere og matcher parterne.
Vi kalder det en ”omvendt headhunter”. Og det er lykkedes at få flere i job.

Hvorfor gør vi noget særligt
for 50+’erne?
Det er almindelig kendt, at personer over 50 har svært ved at få job, og at de føler
sig frasorteret på grund af alder. Modsat oplever vi en stigende mangel på kvalificeret
arbejdskraft i mange virksomheder, kommuner og stat.
Den demografiske udvikling forstærker problemet i takt med, at de store efterkrigs
årgange går på pension. Allerede nu er der brancher, som mangler kvalificeret
arbejdskraft og må sige nej til flere ordre.
Ved manglende besættelse af de ledige stillinger går det også ud over viden og kom
petencer i virksomhederne. Samtidig bruger virksomhederne mange ressourcer på at
rekruttere, og det koster dyrt på bundlinjen.

Sådan hjælper vi
Vi opsøger jobsøgende 50+´ere via vores netværk og de
sociale medier. Herefter kvalificerer vi de jobsøgende ved
en personlig samtale inkl. evt. mentoring og sparring af CV.
Vi opsøger virksomheder, som mangler kvalificeret arbejds
kraft, og hjælper virksomhederne med at rekruttere fra 50+
Jobdatabasen.
Sammen gennemgår vi virksomhedens aktuelle og frem
tidige behov for kvalificeret arbejdskraft, hvorefter vi ind
kredser jobindhold og udarbejder en jobbeskrivelse.
For hver ledig stilling finder vi 13 kandidater i 50+ Job
databasen og præsenterer kandidaterne for virksomheden.
Virksomheden gennemfører selv jobsamtalerne med kan
didaterne.
Hvis personlighedstest ønskes gennemført, bistår vi gerne
med en konsulent på området.
Virksomheden vælger selv den bedst egnede kandidat.
Virksomheden ansætter kandidaten og klarer selv det
videre forløb.

Fordele for virksomheden
Stor tidsbesparelse
Ingen rekruttering
Kun møde med 1 3 relevante kandidater
Hurtig ansættelse
Hurtig tiltræden
Hjælp til alt det praktiske
Stor økonomisk besparelse

Giver du en kop kaffe?
Så kommer vi forbi og taler om dine 50+ rekrutteringsmuligheder

www.firmaplus.dk

Info@firmaplus.dk

Telefon 2678 2845

