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Firmapræsentation 
Job-Link henvender sig til virksomheder, der har behov for teknisk personale til fastansættelse, projektan-
sættelse eller vikarassistance på timebasis. Job-Link er specialisteret i rekruttering af topkvalificeret perso-
nale til en lang række fagområder inden for den tekniske branche, hvad enten det drejer sig om personale 
til rutine, specialist- eller ledelsesopgaver. 

Vi arbejder med følgende personalegrupper

 Arkitekter 

 Byggeteknikere 

 Bygningsingeniører 

 Bygningskonstruktører 

 Elektroingeniører 

 El-installatører 

 Industrielle designere 

 Maskiningeniører 

 Maskinkonstruktører 

 Maskinmestre 

 Maskinteknikere/Produktionsteknologer 

 Stærkstrømsteknikere 

 Tekniske assistenter 

 Tekniske designere

Vikarassistance 

Job-Link tilbyder teknisk vikarassistance i forbindelse med f.eks. sygdom, barsel, spidsbelastninger eller til 
projektopgaver. 

Job-Link råder over en stor og opdateret emnebank med dygtige teknikere. I emnebanken står registreret 
alle relevante data på vore vikarer, eksempelvis personlige data, oplysninger om uddannelse, arbejdserfa-
ring, EDB- og sprogkundskaber samt særlige kompetenceområder. 
Job-Link’s vigtigste opgave er at finde den rigtige person til opgaven – første gang. Derfor er det af afgøren-
de betydning, at virksomheden og vikaren matcher hinandens krav og ønsker både på det faglige og per-
sonlige niveau. 

Før en kandidat optages i emnebanken og efterfølgende kan starte i et vikariat, foretages en grundig ud-
vælgelsesprocedure med indhentning af referencer, tests, interview hvor både kandidatens personlighed 
og faglige kvalifikationer afdækkes. Herefter kan udvælgelsen af den bedst egnede vikar til en specifik op-
gave foretages ved omhyggeligt at sammenligne virksomhedens krav med kandidaternes kvalifikationer. 
Derfor vil den vikar vi anviser være faglig kvalificeret til at løse den pågældende opgave. 
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Eksempler på vikaropgaver hos vores kunder 

 Alle typer ingeniøropgaver 

 CAD tegninger i 2D og 3D 

 Drifts- og produktionsteknik 

 Kvalitetssikring, kvalitetsstyring 

 CE-mærkning, maskindirektivet 

 Maskin-, bygge- og stålkonstruktion 

 Konstruktion og produktudvikling 

 Projektering, rådgivning og tilsyn 

 Projektledelse 

 Teknisk illustration og animation 

 Teknisk indkøb og logistik 

 Teknisk dokumentation, manualer og da-
tablade 

 Test, kontrol, afprøvning og måleteknik

Freelanceassistance 

Job-Link har opbygget et netværk af dygtige freelancekonsulenter, der arbejder fra opgave til opgave for 
skiftende arbejdsgivere i kortere eller længere perioder. Freelancekonsulenten er derfor en meget fleksibel 
arbejdskraft, som ofte er i besiddelse af specialviden på et eller flere områder. Freelancearbejde strækker 
sig fra arbejde, der kan løses af freelanceren hjemmefra til arbejde, hvor freelanceren indgår som tidsbe-
stemt arbejdskraft i et team i virksomheden. Ofte knyttes freelanceren til nogle få virksomheder, der så har 
mulighed for at trække på den samme freelancer igen og igen. Job-Link tilbyder jobformidling på en struk-
tureret og systematisk måde, som hjælper virksomheder og freelancere til at finde hindanden. 

Rekruttering 

Job-Link hjælper virksomheder med at finde den bedst egnede kandidat til en specifik stilling med et mini-
malt forbrug af virksomheden tid og ressourcer og med en maksimal sikkerhed for at få den rigtige medar-
bejder første gang. 

Job-Link udvælger personale via en omfattende emnebank og ved aktiv søgning. Emnebanken benyttes kun 
som et supplement i søgningen efter den rigtige medarbejder. Job-Link afsøger og identificerer systematisk 
marked for kvalificerede kandidater, der opsøges diskret og herefter kan indgå i den samlede personaleud-
vælgelse. Ved at anvende denne fremgangsmåde opnås det størst mulige søgegrundlag og sikkerhed for at 
finde de eftertragtede medarbejdere. Man må ikke glemme, at det langt fra er alle potentielle kandidater, 
der læser stillingsannoncer. 

Rekrutteringsforløbet foregår i tæt samarbejde med virksomheden, men Job-Link aflaster den personalean-
svarlige i rekrutteringsprocessen og tager det ”tunge” og tidskrævende arbejde, så den personaleansvarlige 
kun behøver at bruge tid på at vælge mellem de kvalificerede kandidater, der præsenteres. Dette kan typisk 
spare virksomheden for 50-70 timers arbejde. 
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Rekrutteringsprocessen 

1. Afdækning af job-, person- og virksomhedsprofil. 
2. Kandidatsøgning via emnebank og markedssøgning. 
3. Vurdering af potentielle kandidater. 
4. Udvælgelse og interviews af kandidater. 
5. Indhentning af referencer, test, check af eksamensbeviser mm. 
6. Analyse og sortering af finalekandidater. 
7. Præsentation af finalekandidater. 
8. Interview hos kunden, hvorefter den rette kandidat ansættes. 
9. Afslag til øvrige kandidater.  

Garanti 

Hvis ansættelsesforholdet ophører inden for 3 måneder og årsagen kan henføres til det udførte rekrutte-
ringsarbejde, finder Job-Link uden yderligere beregning en ny medarbejder. 

Fordele ved at benytte Job-Link til rekruttering 

 Virksomheden sparer en masse kostbar tid. 

 Kandidaterne sikres et diskret og etisk ansættelsesforløb. 

 Virksomheden kan rekruttere anonymt. 

 Der opnås hurtigere ansættelse. 

 Der sikres et bredere søgegrundlag end ved annoncering. 

 Maksimal træfsikkerhed, dermed ingen dyre fejlansættelser. 

 Der fås en professionel sparringspartner. 

 En partner med stort markedskendskab og faglig indsigt. 

 Virksomheden får 3 måneders garanti. 


