try & hire

lyst til en

blind
date
der varer
12 uger?
Så har vi nogle kvalificerede folk,
der gerne vil møde dig.

Er du klar til at vækste, men
lidt usikker på om du har råd
til at fastansætte flere?
Så har vi et fantastisk forslag
til dig.
Fortæl os hvilken type medarbejder
du gerne vil have - og lad os finde den
bedst kvalificerede... på prøve!
Ja, du læste rigtigt.

AktivPersonale A/S er medlem af
Dansk Industri og vikarbranchen

Med ordningen TRY&HIRE, kan din virksomhed få tilført nye stærke kompetencer
i 12 uger - og finde ud af, om dette giver tilpas stor værdi til, at jeres nye kollega
kan få fastansættelse.
Det er helt enkelt. Vi finder nogle dygtige kandidater til dig. Sammen udvælger vi
den kanditat, der passer bedst til jobbet. Vi sørger for alt det praktiske. Det vil sige
udvælgelse, referencer samt administration af lønnen - der vil være magen til de
vilkår og overenskomster jeres øvrige medarbejdere har.

Det eneste du skal gøre er, at kontakte vores lokale afdeling
og fortælle hvad du ønsker.
Har du lyst til at se hvad andre virksomhedsledere mener om AktivPersonale? Så tag et kig
på vores website. Her finder du en række udtalelser - og en kort beskrivelse af de øvrige
ydelser vi gerne vil levere til dig og din virksomhed.

AktivPersonale er en dynamisk virksomhed, der bringer virksomheder og medarbejdere i kontakt med hinanden.
I mere end 15 år har vi rekrutteret skarpe hjerner, varme hænder og flittige folk - til jobs af kort eller længere varighed.
Fra vores lokale afdelinger i Danmark brænder vi dagligt for at skabe de perfekte match, der giver resultater her og nu.
Er du på udkig efter en vikar, en ildsjæl til midlertidige udfordringer eller kompetente kollegaer fra ind- eller udland?
Så lad os løse udfordringen. Vi har mere end 2000 aktive emner i vores database, et online netværk og erfarne folk, der
ved hvor de skal lede.

www.aktivpersonale.dk

Frederikshavn
96 23 20 20

Hirtshals
98 94 90 90

Holstebro
96 10 60 70

Skive
96 10 20 60

Herning
97 10 20 10

Hjørring
96 23 20 20

Nykøbing Mors
96 70 60 66

Hinnerup
87 62 30 30

Aalborg
96 23 00 10

