Et større konsulenthus
i Jylland

JobAnalyse og
E-rekruttering.
Vi klarer alt,
men i samarbejde med Virksomheden

……Kvalitet til fornuftige og faste priser.

TESTMANDEN
kendt for …høj kvalitet til fornuftige og faste priser.
Vi har kontor i Billund og er 8 ansatte, heraf 5 erfarne konsulenter,
som har domicil i Malling, København, Sønderborg, Billund og
Færøerne.
Vi er specialister i færdighedstest, persontest, HRM systemer og de
konsulentopgaver der knytter sig til brugen af persontest. Vi har adgang til
næsten alle kvalitets værktøjer på det danske marked og er uafhængig af de
enkelte leverandører. Vi vælger ud fra opgavens art og den rigtige pris.

Vi kan tilbyde effektiv administration af jeres ansættelsesproces.
Vi anvender et e-rekrutterings
e-rekrutterings system med
system med indbygget personprofil
indbygget personprofil

Vi kan som opstart tilbyde en JobAnalyse, hvor I med afsæt i jeres
strategi opbygger kravene til jeres nye medarbejder. Sammen med
en konsulent fra Testmanden analyseres de præcise forventninger til
en kommende medarbejder – lige fra operative mål, resultatforventninger, erhvervserfaring, praktiske færdigheder, krav til
uddannelse, ideel personlighed til fastsættelse af lønniveau.
Den effektive administration giver jer fuld indsigt under hele
processen, men ganske få administrative byrder.
Testmanden sørger for al kommunikation med ansøgerne indtil I
vælger nogle få til samtale. Alle data om
Alle data samles i
kandidaten bliver samlet i én rapport, som let
én Rapport
inkl. Ansøgning, CV,
sendes til hele ansættelsesudvalget.
eksamenspapirer,
Under hele processen står Testmanden klar
personprofil m.m.
ved telefonen, hvis systemet ”driller” eller med
god råd om anvendelse af systemet.
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Vores E-rekrutterings system
……. Fri for alle papirgange – blot klik.
Alt ligger på nedenstående linje
Ansættelsesudvalget har adgang til alle informationer og kan vurdere,
kommentere på den enkelte kandidat.
Let overblik over hvem man ønsker til samtale
anonym

anonym

Kvalitet og gode kandidat oplevelser
…. til yderst fornuftige priser.
En samlet proces startende med JobAnalyse sammen med
konsulent fra Testmanden. Fortsættende med opsætning af
systemet, løbende kommunikation med ansøgere og sluttende
med pæn kommunikation til de ansøgere der ikke fik job i denne
omgang.
………………… samlet pris:
9.000,- Kr.
Ved gentagne ansættelsesprocesser til samme type stilling vil
JobAnalyse ikke være nødvendig. Ellers identisk administrativ
proces og kommunikation til ansøgere.
…………………… samlet pris:
5.500,- Kr.

TESTMANDEN

Vore konsulenter er placeret jævnt over Jylland, Fyn og Sjælland
og også på Færøerne
…… vi kører også gerne til din by 

TESTMANDEN
Stilbjerg Sande 19, 7323 Give
Kontor tlf.. +45 7022 9222
mail@testmanden.dk
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