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Helt rigtige forbindelser 
til din branche
 

VÆLG JOBINDEX SOM DIN REKRUTTERINGSPARTNER,   og lad os hjælpe de bedst kvalificerede kandidater frem til 

din virksomhed. Det kan vi, fordi vi har udviklet det helt rette miks af rekrutteringsydelser og branchekendskab. Det 

eneste, du skal gøre, er at afgøre, om kemien med kandidaten er god.

MED 200.000 CV’ER OG OVER 500.000 BRUGERE   hver måned har vi et reach ingen andre i Danmark kan præstere. 

Derudover arbejder vores mere end 25 rekrutteringskonsulenter brancheopdelt og er løbende i tæt kontakt med 

kandidaterne. Så vi har de helt rigtige forbindelser til at give dig høj kvalitet i rekrutteringen.
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FORORD
Search & Headhunting 2016 er Supana’s 
anden brancherapport om branchen. 
Rapporten er udvidet betydeligt og om-
fatter i alt 24 search & headhunter-virk-
somheder og 13 boblere. Analysen er 
baseret på 605 kundevurderinger.
 Rapporten giver dig indblik i bran-
chens search & headhunter-virksomhe-
der fra såvel store som små. Formålet 
er at opdatere og inspirere dig inden 

for rekrutteringsområdet. Vi håber, at 
du som vores mange læsere vil benytte 
rapporten som et opslagsværk og et 
overblik over nye og eksisterende sam-
arbejdspartnere.
 Foruden selve brancheanalysen, som 
findes på siderne 8-30, har vi tre faglige 
input fra search & headhunting bran-
chen. 

TRENDS – FAGLIGE INPUT FRA BRANCHEN

Den første artikel omhandler ”Disrup-
tion i headhunterbranchen”. Hvordan 
har branchen været til at tage de sociale 
medier og virtuelle databaser ind i de-
res arbejdsprocesser? Meget peger på, 
at branchen mere eller mindre bevidst 
holder fast i forældede processer og 
forretningsgange. 
 I artiklen ”’Disruption’ er muligvis et 
Buzz-Word, men skal tages alvorligt i re-
kruttering!” (s. 17) få vi et klart eksempel 
på hvorledes rekrutteringsprocessen er en 
effektiv måde at disrupte virksomheden 

og herigennem udfordre det etablerede!
 I artiklen ”Er du CV-fikseret?” (s. 18) 
udfordres fokusset på kandidatens hi-
storik og CV’et af ph.d. Lars Lundmann.
 Den fjerde artikel er et opråb til 
lederne i organisationen. Med artiklen 
”Du er da en god leder – er du ikke?” (s. 
23) bliver vi gjort opmærksomme på, at 
tendensen til at bruge al ledelsestiden 
på ”problembørnene” i organisationen 
gør livet let for headhunterne. De bedste 
medarbejdere bliver overset og er klar til 
at modtage opkaldet fra headhunteren. 

GENNEMSIGTIGHED I BRANCHEN ER NØDVENDIG! 

Brancherapporten er Supana’s initiativ 
for at gøre markedet mere gennemsku-
eligt og sætte kundeoplevelsen i fokus. 
Trenden er, at kunderne vil have indsigt 
i leverandørernes kvalitet og rådgivning. 
Rapporten er et stort skridt i denne 
retning. 
 Via rapporten øger Supana gennem-
sigtigheden i search & headhunting 

branchen, og når tilstrækkeligt mange 
personer bidrager, bliver resultatet 
større gennemsigtighed, mere viden, 
stigende konkurrence og bedre kvalitet. 
Ved at fokusere på kundeoplevelsen i 
målinger, benchmark og online vurderin-
ger vil udviklingen for alvor accelerere.

KOMMERCIEL BRUG AF  
RAPPORTEN

Rapportens indhold er copyright beskyt-
tet og tilhører Supana. Alle former for 
markedsføring, distribution og hen-
visninger af Supana’s brancheanalyser 
uden forudgående skriftlig aftale er i 
strid med ophavsretsloven. Det er ikke 
tilladt at videreformidle tekst eller figu-
rer til kommercielt brug uden forudgå-
ende aftale med Supana.

Kontakt Supana
Email  contact@supana.com
Tlf   +45 25 13 00 84
Web supana.com

1 Boblerne er 
leverandører 

som vi forventer 
kommer på topli-
sten indenfor de 

næste 12 mdr.

mailto:contact%40supana.com?subject=
https://supana.com
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Har headhunterbranchen udviklet sig nævneværdigt de seneste mange år? 
Efter vores opfattelse ikke i den grad, den burde. Sociale medier og virtuelle 
databaser giver mange nye muligheder, som skal kombineres med et svært 
håndværk. Noget som flere har taget fat på, men der er et stykke vej, til der 
former sig nye måder at rekruttere på. Branchen medvirker bevidst eller ube-
vidst til at ankre de traditionelle måder at håndtere kunder og kandidater på 
– en situation som arbejdsmarkedet ganske enkelt ikke er tjent med. 

Af Jakob Møller Hansen, adm. direktør, 
Comentor A/S 

Akvarium fyldt med guppyer
De går i det samme tøj, siger det samme, 
kører i de samme biler og er klædt i stan-
darduniformen – habit, blå/hvid skjorte 
og nypudsede sko. Småhøjtidelige og med 
skæg og blå briller-attitude. Et billede som 
jo er noget karikeret, men ikke desto mindre 
den oplevelse en del mennesker har af 
branchen både som kunde og kandidat, og 
der er sandt for dyden mange historier ude i 
bybilledet om oplevelserne med headhunte-
ren. Search, selection, headhunting, rekrut-
tering, vikar og interim, ja i vanlig stil vrimler 
det med begreber i konsulentbranchen, og 
som så ofte med stor grad af begrebs- og 

metodeforvirring. Det resulterer ofte i, at 
laveste fællesnævner bliver den leveran-
dør, man vælger, ganske enkelt fordi det er 
forholdsvis svært at orientere sig i forhold 
til de mere en 1.300 virksomheder, som på 
nuværende tidspunkt tegner det meget bro-
gede danske rekrutteringsmarked. Måske 
branchen skulle begynde at udarbejde me-
tode-, vare- og produktdeklarationer på lige 
fod med andre brancher? Kunderne har ofte 
svært ved at skelne imellem, hvad de får, 
hvilken metode der er den rette for opgaven 
og hvorfor prisen er, som den er.

Hvad vurderer du på?
Vi kan endnu engang kun slå et slag for at 
anvende Supanas brancheanalyse, når du går 
med overvejelser om at lægge en opgave 

DISRUPTIONDISRUPTIONDISRUPTION 
I HEADHUNTERBRANCHEN?

ER VI NYSGERRIGE NOK PÅ NYESTE TEKNOLOGI 
– OG TAGER VI DEN ALVORLIGT?
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uden for huset. Det er faktisk ikke så meget 
anderledes, end når du bestiller bord på en 
restaurant, bestiller en rejse etc., hvor man 
ofte læser anmeldelserne inden – Supana gi-
ver dig samme mulighed! Måske er det værd 
at bruge nogle minutter på det næste gang – 
vi tror, det kan svare sig for dig. Det er muligt, 
at alle seks vurderingsparametre ikke er lige 
relevante for dig, men alligevel, outsourcing 
af denne karakter er for mange, og med god 
grund, et tillidsanliggende af de lidt større. 
Derfor oplever vi, at relevansen af ratingen 
ikke er uvæsentlig i forhold til at udfordre 
rekrutteringsfirmaet næste gang, eller måske 
tage en snak med dem, du anvender lige nu. 
Det er rent faktisk mange penge, du måske 
allerede nu investerer, og måske de kunne 
anvendes endnu bedre?

Leverandør vs. partner
Valg af outsourcing partner er for nogle et 
valg af en leverandør, som ”bare” skal med-
virke til at løse en udfordring med at finde 
en ny medarbejder her og nu. Indgåelse af 
et partnerskab er for os i langt højere grad 
rettet mod et mere langsigtet samarbejde, 
som rækker længere ud end ”blot” at finde 
den næste medarbejder. Det er kendetegnet 
ved sparring og rådgivning omkring persona-
lemæssige og organisatoriske spørgsmål, som 
er nødvendige at få konkretiseret og besvaret 
forud for igangsætning af en eventuel ny 
rekrutteringsopgave. Vi oplever i stigende 
grad udviklingen fra leverandør til partner 
hos vores kunder, men er naturligvis meget 
bevidste om, at vi i mange virksomheders 
øjne fortsat blot er én leverandør af mange. 
Det at kunne levere fleksible og tilpassede 
løsninger til virksomhederne er blevet endnu 
mere afgørende, hvorfor de ikke længere 
finder headhunternes end-to-end pakkeløs-
ninger attraktive, men ønsker, at man støtter 
præcist i det omfang, der er nødvendigt, og 
forventer vi kan dække det behov.

Headhunterhåndværket kalder på talent
At finde den rette medarbejder er et hånd-
værk og for mange et af de lidt sværere, 
da det jo handler om mennesker – den der 
mærkelige støbning, som det kan være så 
svært at afkode, men hvor svært kan det 
egentlig være? ”Nu har jeg været leder i 
mange år og ansat en del mennesker i min 
tid…” er et udsagn, vi bliver mødt med 
mange gange. Der er for os stor forskel på at 
have ansat fx 10 medarbejdere om året til at 
ansætte måske 100. Forskellen er konsulen-
tens særlige evne til at afdække den fuld-
stændige adfærdsprofil, og det stiller krav 
til kundskaber og ikke mindst mange års 
erfaring, hvorfor vi er af den overbevisning, 
at det at være leder på højt niveau ikke 

nødvendigvis gør dig til en dygtig håndvær-
ker. I øjeblikket peger tendensen lidt i den 
retning i vores branche, da relativt mange 
starter op som ”Headhunter” – det lyder 
også godt, vil nogle synes, men rekruttering 
som håndværk tager tid at lære og er ikke et 
spørgsmål udelukkende om netværk. Krave-
ne til search-ressourcer er stærkt stigende 
og kalder på særdeles specifikke og stærke 
kræfter, og er for os forskellen på, om opga-
verne bliver løst succesfuldt eller ej. Derfor 
virker det også en anelse absurd, at en del 
virksomheder i udpræget grad alene benyt-
ter studentermedhjælpere til denne meget 
svære og missionskritiske funktion.

Honoraret er en %-sats af årsgagen… 
– sikke noget vrøvl
Branchens prissætning har ikke ændret sig 
i væsentlig grad de sidste 30-40 år. Mange 
opgaver prissættes fortsat efter en %-sats 
af årsgagen, en model vi på ingen måde 
kan identificere os med. Vi er af den klare 
opfattelse, at prisen skal afspejle rekrut-
teringsmetoden og dermed timerne, som 
anvendes til opløsningen, alt andet virker 
jo tåbeligt. Det kan i princippet være langt 
vanskeligere at finde en stærkt specialiseret 
tekniker i forhold til en adm. direktør, så 
hvorfor skal lønnen være afgørende for pri-
sen? Vi driver en timeforretning på lige fod 
med revisorer og advokater, og de arbejder 
os bekendt ikke med en %-sats for at udar-
bejde en årsrapport eksempelvis.

Disruption… Tror vi på, det kommer?
Vi tror på, at der er flere som os, der sidder 
lidt afventende og vurderer, hvorledes 
headhunterbranchen vil opleve disruption. 
Vores nysgerrighed retter sig meget mod, 
hvorledes teknologi og massivt fokus på 
SOME vil medvirke aktivt til at afdække 
mulige kandidater og herunder definere og 
beskrive, hvorledes personers adfærd på de 
sociale medier kan bringes i spil i relation 
til at få ”prikket” til de rette kandidater og 
således også medvirke til, at time to market 
bliver kortere. En problematik vi i stigende 
grad har oplevet de seneste 12 måneder. 
Det er for os blevet langt sværere at få 
de relevante kandidater i spil tidsnok, og 
arbejdsmarkedet gør naturligvis sit til det. 
Der er ualmindeligt mange muligheder for 
de dygtige kandidater. Heldigvis fornemmer 
vi, at kunderne er bevidste om dette og 
indstillet på, at tiden fra opstart af opgaven 
til afslutning har rykket sig i negativ retning. 
I den sammenhæng er det derfor også 
glædeligt at opleve, at mange virksomheder 
igangsætter processen lidt hurtigere end tid-
ligere, hvorfor partnerskabet med kunden 
igen viser sit værd. 

Jakob Møller Hansen, adm. 
direktør, Comentor A/S



DANMARKS 
BEDSTE
TESTUDBYDER

interpersonal 
Forskningsbaseret afsæt - solid validitet og reliabilitet.
Hurtig og let at anvende - enkel og forståelig rapport.
 
Særligt setup til rekruttering:
- Jobpro�ler - kan laves uden omkostninger.
- Kandidater kan besvare uden omkostninger.
- Let sortering og match af kandidater ift. jobpro�ler.
- Hurtig og e�ektiv - minimerer tidsforbrug og udgifter til test.
  
�vefactor
Dybdegående personlighedstest - baseret på IPIP-NEO.
Viser 30 personlighedstræk - opdelt i fem hovedfaktorer.
Udviklet af internationale forskere: Johnson, Hogan, Goldberg m.�.
 
Robusthed - Tendens til Depressiv, aggressiv og impulsiv.
Succes faktorer - Målrettethed, vedholdenhed og selvdisciplin.
De 16 vigtigste personlighedstræk -  vist enkelt og overskueligt.
  
IQ 
Nonverbal test - Spearmans G-faktor (Generel intelligens).
Gennemføres på 15 minutter - online besvarelse.
Afdækker abstrakt og spatial ræsonnement.

Abstrakt ræsonnement
Abstrakt ræsonnement indebærer evaluering af processer
repræsenteret via abstrakte begreber, forståelse af logiske regler og evne 
til at identi�cere årsagssammenhænge. Abstrakt ræsonnement anvendes, 
hvor evne til kompleksitet og til tolkning af ny information kræves,
fremfor beslutninger baseret på tillært viden og erfaringer.

Spatial ræsonnement
Spatial ræsonnement forudsiger evne til at arbejde med kompleksitet.
Samt evne til arbejde med todimensionale repræsentationer.

DANMARKS 
BEDSTE
TESTUDBYDER

e-stimate Aps   l  Tlf. +45 70 20 17 06   l   www.e-stimate.dk

TIME TO CHANCE...
Attraktive løsninger på test skift. Kontakt os for mere info - eller demo.

e-stimate international
Skadinavisk desgin & schweizisk præcision.
Konsulenter i hele Europa, Asien, Australien og USA.

e-stimate udvikler og leverer professionelle personlighedstest,
teampro�ler og HR analyse - en bred palet af værktøjer.
Vort kendetegn er forståelige værktøjer med stor faglig dybte.
Med et serviceniveau, der er markant højere end prisnuveauet.

Vore kunder: Konsulenthuse, HR konsulenter, HR afdelinger, 
Universiteter, vikarbureauer, rekrutteringsvirksomheder mv.
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TOPLISTEN
Stort tillykke til Compass Human Resources 
Group som er den bedste headhunter-virk-
somhed i 2016. Utroligt flot, specielt i 
betragtning af at de skulle forsvare en 3. 
plads fra sidste år. Compass har dog fået 
konkurrence fra nogle af branchens største 
og stærkeste brands, hvor Laigaard & Part-
ners har lagt sig på en flot 2. plads, skarpt 
efterfulgt af Hansen Toft på 3. pladsen. 
 I bunden finder man veletablerede 
headhuntere som Amrop, Egon Zehnder og 
Capacent People (under konkursbehand-

ling). Inden man drager forhastede kon-
klusioner, er det vigtigt at tage datastyrken 
i betragtning – jo højere datastyrke desto 
mere sikker er placeringen på toplisten. 
Med andre ord er det utroligt vigtigt at være 
kritisk. Placering på toplisten afspejler kun-
dernes oplevelse, men ved lav datastyrke er 
det ikke sikkert at oplevelsen er repræsen-
tativ for alle kunder. Leverandørens økono-
miske aktivitet1 påvirker ikke deres placering 
på toplisten, men er en indikator for deres 
størrelse.

BOBLERE

Som noget nyt i 2016 rapporten viser vi også 
boblere og kundernes oplevelse af disse på 
toplisten. Karakteristisk ved boblerne er, at 
de alle har mindre end 9 kundevurderinger, 
og datastyrken er derfor ikke tilstrækkelig til 
at placere dem på toplisten endnu. 
 Blandt boblerne ligger Odgers Berndt-
son, Russell Reynolds, Boyden og andre af 
de internationale headhuntere. Med et kon-
stant stigende antal kundevurderinger, ser vi 
frem til at få endnu bedre performancedata 
på resten af headhunterne. 
 Resultaterne i toplisten er dannet ud fra 
de spørgsmål, som headhunternes kunder 
har besvaret samt anden offentlig infor-

mation. Headhunterne er blevet vurderet 
via en spørgeramme om deres rådgivning, 
leveringsevne og kvalitet. Spredning i 
resultaterne gør det muligt at rangordne 
alle leverandørernes præstationer på en 
skala, som den enkelte leverandørs resulta-
ter efterfølgende kan sammenholdes med. 
Den samlede score afhænger af kundernes 
svar samt datastyrken2. For at sikre en fair 
og pålidelig topliste, vil search & headhun-
ting-virksomheder med en stor datastyrke 
ligge højere på listen end virksomheder med 
en lav datastyrke.

2 Datastyrken viser 
gyldighed og præcision i 
målingen. Den afhænger 
af antallet af vurderinger 

og hvor mange forskellige 
kunder, som har vurderet 

leverandøren. 

Figuren illustrerer, hvordan vi i Supana 
opdeler headhunterne efter deres per-
formance i branchen. Antallet af stjerner 
angiver leverandørens absolutte kvalitetsni-
veau, dvs. evnen til at levere høj kvalitet og 
professionel rådgivning. Den samlede score 
udtrykker leverandørens samlede relative 
styrke i branchen. Scorer en virksomhed 
30% betyder det, at kunderne opfatter virk-
somheden lige så god eller bedre end 30% 

af virksomhederne i branchen. En score på 
80% betyder, at headhunteren er bedre end 
80% af branchen og dermed, at der kun er 
20%, som er bedre end denne.
 Toplisten kan bruges, hvis du vil kende 
kundernes opfattelse af headhunternes 
absolutte og relative styrke i branchen. Den 
garanterer ikke, at headhunteren er god til 
din virksomhed, hvorfor den ikke må erstat-
te din kritiske sans.

1 Økonomisk aktivitet viser 
leverandørens nettoomsæt-
ning, bruttofortjeneste eller 

bruttoresultat. Hovedpar-
ten af leverandørerne er i 

selskabsklasse B og oplyser 
sjældent nettoomsætningen, 

hvorfor bruttofortjeneste 
eller bruttoresultat benyttes 
til at angive den økonomiske 

aktivitet.
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Kvalitetssikring: Leverandøren har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at 
vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Leverandør
Leverandør 
performance

Data
styrke

Samlet
Score NPS®

Års
erfaring

Økonomisk 
aktivitet

1 Compass Human Resources Group A/S          8.2  29
 35 99 60 14 25.444.082 DKK

2 Laigaard & Partners A/S          8.2  26
 37 98 57 18 17.723.000 DKK

3 Hansen Toft A/S          8.2  19
 25 97 32 15 21.410.928 DKK

4 Comentor A/S          8.3  16
 25 96 56 14 7.251.532 DKK

5 Nyberg Group A/S          8.6  15
 18 95 67 10 2.246.000 DKK

6 Hammer Andersen          8.7  14
 16 94 81 10 —

7 Sales Management ApS          9.0  11
 14 93 86 8 915.419 DKK

8 Frontpeople A/S          8.8  11
 14 92 79 9 3.013.275 DKK

9 Best Talent A/S          8.5  12
 16 91 81 13 2.820.082 DKK

10 Curia Management inkl. Ålborg          8.5  11
 14 90 64 32 8.335.717 DKK

11 Fischer & Company          8.2  12
 17 89 65 12 —

12 Qvist Executive Search ApS          8.1  12
 12 87 50 15 1.555.396 DKK

13 People & Performance A/S          8.1  8
 15 86 53 11 32.413.282 DKK

14 Momentum Consulting A/S         8.0  9
 12 85 50 9 11.057.333 DKK

15 Humantrust A/S          8.6  7
 9 84 88 3 4.206.164 DKK

16 Hudson Global Resources A/S          8.1  7
 10 83 50 16 12.836.237 DKK

17 Uniqueconsult Danmark A/S          8.5  6
 9 82 38 8 12.513.000 DKK

18 European Search Company ApS         7.9  5
 13 81 46 5 3.221.963 DKK

19 Mercuri Urval A/S         8.0  5
 11 80 27 42 102.312.928 DKK

20 Brinch & Partners ApS          7.9  7
 9 79 11 7 4.084.607 DKK

21 Nordic Search Group ApS          7.2  8
 15 78 0 2 1.056.947 DKK

22 Capacent People A/S         6.4  11
 18 76 -39 6 4.317.213 DKK

23 Amrop A/S         5.9  7
 14 63 -36 30 58.221.757 DKK

24 Egon Zehnder P/S         6.0  5
 9 57 -33 47 58.153.533 DKK

 Totem Search & Selection          9.2  5
 6 — — 15 —

 Karsberg ApS          8.9  8
 9 — — 7 1.360.980 DKK

 Russell Reynolds Associates A/S          7.9  4
 5 — — 19 35.507.673 DKK

 Odgers Berndtson A/S          7.8  3
 5 — — 22 29.720.687 DKK

 Boyden A/S          7.4  6
 8 — — 14 25.376.240 DKK

 Moment Professionals A/S          7.3  5
 6 — — 13 14.706.000 DKK

 Sam Executive Search A/S          7.1  4
 5 — — 23 21.849.002 DKK

 Hays Specialist Recruitment A/S         6.8  3
 6 — — 8 3.880.586 DKK

 Expuri ApS         6.8  4
 6 — — 4 13.693.000 DKK

 Pointer A/S         6.5  6
 7 — — 8 9.460.977 DKK

 Lisberg Executive Search A/S         6.3  7
 8 — — 13 6.578.818 DKK

 Flensby & Partners A/S         6.1  4
 5 — — 13 37.565.631 DKK

 Signium International, Danmark ApS        5.8  5
 6 — — 7 4.385.385 DKK
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2015 2016

1. Sales Management ApS 1. Compass Human Resources Group A/S

2. Frontpeople A/S 2. Laigaard & Partners A/S

3. Compass Human Resources Group A/S 3. Hansen Toft A/S

4. Hammer Andersen 4. Comentor A/S

5. Best Talent A/S 5. Nyberg Group A/S

6. Hansen Toft A/S 6. Hammer Andersen

7. Comentor A/S 7. Sales Management ApS

8. Laigaard & Partners A/S 8. Frontpeople A/S

9. People & Performance A/S 9. Best Talent A/S

10. Fischer & Company 10. Curia Management ApS

11. Fischer & Company

12. Qvist Executive Search ApS

13. People & Performance A/S

14. Momentum Consulting A/S

15. Humantrust A/S

16. Hudson Global Resources A/S

17. Uniqueconsult Danmark A/S

11. European Search Company ApS 18. European Search Company ApS

19. Mercuri Urval A/S

20. Brinch & Partners ApS

12. Nordic Search Group ApS 21. Nordic Search Group ApS

13. Capacent People A/S 22. Capacent People A/S

14. Amrop A/S 23. Amrop A/S

24. Egon Zehnder P/S

ÆNDRINGER 2015 - 2016

Bemærkelsesværdigt nyt i brancheanalysen 
er først og fremmest de 10 nye search- & 
headhuntervirksomheder og 13 boblere, 
som gør, at analysen 2016 tegner et meget 
bedre billede af search & headhunting 
branchen i Danmark. Der er sket en del æn-
dringer i toplisten og fire virksomheder har 
forbedret deres placering fra 2015. 
 Compass Human Resources Group 
topper 2016 toplisten skarpt forfulgt af 
Laigaard & Partners, som i skrivende stund 

ligger nummer 1 på Supana’s dynamiske 
online topliste. Men også Hansen Toft og 
Comentor har flyttet sig op i top 4 i årets 
undersøgelse. Mest falder Nordic Search 
Group, Capacent People og Amrop med 
hele 9 placeringer. Det er dog værd at 
bemærke, at et fald ikke er ensbetydende 
med, at kundeoplevelsen er blevet dårli-
gere, det kan også skyldes, at analysen nu 
omfatter flere leverandører. 

NY

NY

NY

NY

NY

NY

NY

NY

NY

NY



Danmarks største specialist inden 
for rekruttering af medarbejdere til 
regnskab og økonomi

Brug Active Search til jeres næste rekruttering af  regnskabs- og 
økonomi  medarbejdere – I sparer tid og omkostninger, og I undgår 
dyre fejl ansættelser.

Vi har Danmarks største database af  regnskabs- og økonomi-
medarbejdere med kandidater på alle niveauer – fra bogholder til 
økonomi chef.

Kun specialister kan rekruttere specialister.

Find flere fordele på www.activesearch.dk

Nr. 1 inden for rekruttering 

Active Search ligger nr. 1 på Supanas topliste inden for rekruttering – se supana.com

8,3 /10 – Rigtig god performance
Kunderne oplever leverandørens  

performance som rigtig god
Maj 2016
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FAKTA OM BRANCHEN

HEADHUNTERNE SAKKER BAGUD

Bemandingsbranchens1 salg er vokset med 
25,9% fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2016 og 
fastholder samme gode vækstrate fra sidste 
brancherapport. Search & headhunting-virk-
somhederne oplever dog ikke samme impone-
rende vækst. 
 Ser vi på branchens 80 største headhun-

tere, er de vokset med 3,8% sidste år, hvilket 
kun er en tredje del af væksten, som den 
samlede bemandingsbranche kan bryste 
sig af. Med andre ord udgør headhunternes 
omsætning en mindre og mindre andel af 
bemandingsbranchen.

Bemandingsbranchens kvartalsvise salg sammenholdt med de 80 største 
headhunters årlige omsætning (fordelt på kvartaler)

200

250

300

350

400

450

2000

2500

3000

3500

4000

4500
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Bemandingsbranchens kvartalsvise salg overfor de 80 største headhunter-virksomheder 

Bemandingsbranchen i alt, mio. kr Headhunter-branchen, mio. kr. Trend Trend

Kilde: Danmarks Statistik & Supana, 2016 

1 Bemandingsbranchen om-
fatter vikarbureauer, rekrut-
teringsvirksomheder, search 

& headhunting-virksomheder 
og anden personaleformidling 

(Danmark Statistik DB07, bran-
chekoderne 781000-783000)

FAKTABemandings-
branchen

80 største 
headhuntere

Omsætning 15,3 mia. kr 1,0 mia. kr
Vækst 11 % 3,8%

Medarbejdere 19.965 1.135
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DANMARKS STØRSTE HEADHUNTER-VIRKSOMHEDER

Search & Headhunting branchen målt på 
økonomisk aktivitet1, er en blanding af 
de store internationale executive search 
virksomheder, som primært fokuserer på 
topledelse samt en række andre leverandø-
rer, som løser opgaver på mange forskellige 

organisatoriske niveauer. I toppen af listen 
ligger Experis og Mercuri Urval som trods, 
at de ikke kun er kendt for deres search 
& headhunting-forretning, synes at have 
betydning på markedet. 

Økonomisk aktivitet1 Udvikling År på markedet
Experis A/S 114.826.000 DKK 12% 15

Mercuri Urval A/S 102.312.928 DKK -8% 42

EX Amrop A/S 58.221.757 DKK 0% 30

EX Egon Zehnder P/S 58.153.533 DKK -3% 47

Flensby & Partners A/S 37.565.631 DKK -3% 13

Randstad A/S 35.673.472 DKK -2% 29

EX Russell Reynolds Associates A/S 35.507.673 DKK -5% 19

People & Performance A/S 32.413.282 DKK 22% 11

EX Spencer Stuart International P/S 31.770.673 DKK 6% 4

EX Odgers Berndtson A/S 29.720.687 DKK 21% 22

Compass Human Resources Group A/S 25.444.082 DKK 26% 14

EX Boyden A/S 25.376.240 DKK 77% 14

Sam Executive Search A/S 21.849.002 DKK 9% 3

Hansen Toft A/S 21.410.928 DKK 20% 15

Laigaard & Partners A/S 17.723.000 DKK 62% 18

Scanpeople ApS 17.265.908 DKK -28% 6

Gml-Hr A/S 14.763.266 DKK 102% 6

Moment Professionals A/S 14.706.000 DKK -15% 13

Expuri ApS 13.693.408 DKK 52% 4

Hudson Global Resources A/S 12.836.237 DKK 49% 16

Nigel Wright Consultancy Denmark ApS 12.693.073 DKK 21% 8

Kjerulf & Partnere A/S 11.599.478 DKK 5% 14

Momentum Consulting A/S 11.057.333 DKK -12% 9

Pointer A/S 9.460.977 DKK 6% 8

Genitor ApS 9.089.238 DKK 44% 2

Basico A/S 7.660.141 DKK 67% 12

Comentor A/S 7.251.532 DKK 23% 4

Nordic Headhunting ApS 7.057.390 DKK 22% 7

Lisberg Executive Search A/S 6.578.818 DKK 33% 13

Globesearch Management A/S 4.834.414 DKK -17% 20

EX Signium International, Danmark ApS 4.385.385 DKK 31% 7

Brinch & Partners ApS 4.084.607 DKK 14% 7

Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S 3.880.586 DKK -20% 8

EX Korn/ferry International A/S 2.773.679 DKK -44% 19

EX Stanton Chase 1.947.068 DKK -11% 10

EX Global Executive Search Leverandør
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1 Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. 
Hovedparten af leverandørerne er i selskabsklasse B, og oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor 
bruttofortjeneste eller bruttoresultat benyttes til at angive den økonomiske aktivitet.
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EXECUTIVE SEARCH UNDER PRES

På 3., 4. og 7. pladsen ligger tre af verdens 
største og mest prestige fyldte internationa-
le executive search virksomheder. Men både 
Amrop, Egon Zehnder og Russel Reynolds 

mister markedsandele i Danmark. Også 
Mercuri Urval – som tidligere var Danmarks 
ubestridte rekrutteringsvirksomhed, er 
under pres. 

HYPERVÆKST OG FUSERE

Der sker således store ændringer i bran-
chen, hvor stærke nationale aktører udviser 
hypervækst, fx er Laigaard & Partners 
vokset med 62%. 
 I alt udviser 12 af de 80 største leveran-
dører i branchen hypervækst, hvilket bety-
der, at deres økonomiske aktivitet vokser 
med mere end 40%. Også andre store leve-
randører, som Compass Human Resources 

Group (26%) vokser betydeligt og bekræfter 
branchens store dynamik. 
 Dårligst går det for verdens største 
headhuntervirksomhed Korn/Ferry, som i 
perioden har fået reduceret sin økonomiske 
aktivitet til en tredjedel. Blandt de promi-
nente fuserne finder vi også Mercuri Urval, 
Hays og Flensby & Partners.

Vækst Aktivitetsniveau 2015 Aktivitetsniveau 2014

Lohbus Search Group ApS 725% 1.189.281 DKK 144.190 DKK

Holm Marcher & Co. ApS 178% 5.500.552 DKK 1.981.551 DKK

Best Talent A/S 125% 2.820.082 DKK 1.256.114 DKK

Gml-Hr A/S 102% 14.763.266 DKK 7.317.472 DKK

Boyden A/S 77% 25.376.240 DKK 14.309.027 DKK

Basico A/S 67% 7.660.141 DKK 4.586.394 DKK

Laigaard & Partners A/S 62% 17.723.000 DKK 10.911.000 DKK

Expuri ApS 52% 13.693.408 DKK 9.021.000 DKK

Hudson Global Resources A/S 49% 12.836.237 DKK 8.587.958 DKK

Genitor ApS 44% 9.089.238 DKK 6.306.991 DKK

Frontpeople A/S 42% 3.013.275 DKK 2.119.050 DKK

European Search Company ApS 37% 3.221.963 DKK 2.356.520 DKK

Prosapia Danmark A/S 35% 1.156.850 DKK 854.038 DKK

Lisberg Executive Search A/S 33% 6.578.818 DKK 4.944.006 DKK

Signium International, Danmark ApS 31% 4.385.385 DKK 3.335.408 DKK

Dahl & Kjærgaard Human Resources ApS 26% 5.850.280 DKK 4.636.136 DKK

Compass Human Resources Group A/S 26% 25.444.082 DKK 20.209.525 DKK

Nyberg Group A/S 26% 2.246.254 DKK 1.789.000 DKK

Flensby & Partners A/S -3% 37.565.631 DKK 38.605.549 DKK

Russell Reynolds Associates A/S -5% 35.507.673 DKK 37.450.989 DKK

Sensu A/S -5% 4.694.517 DKK 4.953.000 DKK

Mercuri Urval A/S -8% 102.312.928 DKK 110.999.000 DKK

Momentum Consulting A/S -12% 11.057.333 DKK 12.561.149 DKK

Moment Professionals A/S -15% 14.706.000 DKK 17.375.000 DKK

Globesearch Management A/S -17% 4.834.414 DKK 5.822.727 DKK

Hays Specialist Recruitment A/S -20% 3.880.586 DKK 4.852.000 DKK

Scanpeople ApS -28% 17.265.908 DKK 23.924.000 DKK

Promando A/S -29% 3.857.919 DKK 5.459.000 DKK

Korn/ferry International A/S -44% 2.773.679 DKK 4.912.006 DKK Ki
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PROFIT & TAB

Afkastningsgraden er steget betydeligt fra 
2014 til 2015, hvilket giver et billede af en 
branche, som er blevet markant bedre til at 
skabe overskud. Trods de store ændringer i 
branchen, så opnås en gennemsnitlig afkast-
ningsgrad på 17%. Konklusionen er, at det er 
en lukrativ forretning at være headhunter. 
Men overraskende nok, opnår rekrutte-
ringsbranchen en lignende afkastnings-
grad (18%). Dette hamrer en pæl igennem 
fordommen om, at headhunting er en langt 

bedre forretning end rekruttering. 
 Amrop er dog undtagelsen, som bekræf-
ter reglen, og ligger suverænt i branchen 
som største profitmager. I den anden ende 
af skalaen ligger endnu en af verdens stør-
ste internationale headhunter-virksomhed 
Korn/ferry, som har inkasseret et voldsomt 
tab. 
 De 20 dygtigste profimagere er listet i 
nedenstående tabel.

Afkast-
ningsgrad

Årets resultat 
(seneste år)

Udvikling i 
resultat

Amrop A/S 96% 30.821.425 DKK 6%

European Search Company ApS 63% 1.816.490 DKK 50%

Gml-Hr A/S 58% 4.975.632 DKK 182%

Boyden A/S 49% 7.000.026 DKK 77%

Sensu A/S 48% 464.012 DKK -52%

Brinch & Partners ApS 48% 1.232.515 DKK 13%

Globesearch Management A/S 47% 452.993 DKK -60%

Peoplelink ApS 46% 1.070.361 DKK 23%

Genitor ApS 45% 1.248.727 DKK 40%

Scanpeople ApS 39% 1.462.569 DKK -43%

Nyberg Group A/S 39% 1.307.461 DKK 39%

Moment Professionals A/S 35% -91.000 DKK -106%

Uniqueconsult Danmark A/S 32% 3.395.000 DKK 233%

Pointer A/S 30% 1.532.775 DKK -4%

Momentum Consulting A/S 30% 2.243.557 DKK 12%

Hansen Toft A/S 27% 1.279.430 DKK -18%

Curia Management ApS 26% 203.331 DKK 46%

Odgers Berndtson A/S 25% 7.113.951 DKK 77%

Experis A/S -3% -4.545.000 DKK -1859%

Randstad A/S -7% 1.289.013 DKK 157%

Lohbus Search Group ApS -18% 57.530 DKK 207%

Capacent People -19% -365.531 DKK 68%

Nova 100 ApS -30% 37.771 DKK 105%

Friends ApS -34% 124.490 DKK 151%

Prosapia Danmark A/S -35% 209.865 DKK 211%

Dahl & Kjærgaard Human Resources ApS -41% 11.094 DKK 101%

Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S -59% -3.129.526 DKK 16%

Korn/ferry International A/S -68% -6.651.835 DKK -27286%

Afkastningsgraden er det 
mest centrale af de regn-
skabsmæssige nøgletal. Det 
er velegnet til at sammen-
ligne meget forskellige 
virksomheder med, idet det 
er uafhængigt af virksom-
hedernes mission, størrelse 
(omsætning) og kapitalgrund-
lag (forholdet mellem gæld og 
egenkapital).
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DANMARKS MEST EFFEKTIVE HEADHUNTER

Der er stor forskel på hvor effektive de 
forskellige headhuntere er. Et godt mål for 
effektivitet er at sammenholde leverandø-
rens økonomiske aktivitet med den samlede 
lønomkostning. Analysen viser, at branchen 
har en effektivitetsgrad på 114% (median).
 Men blot fordi en leverandør er effektiv, 
er det ikke nødvendigvis godt for kunden. 
Der er således en svag statistisk sammen-
hæng mellem højere personaleomkost-
ninger, og at kunderne giver leverandøren 
god kundefeedback. Med andre ord vælg 
leverandør med omtanke. Undgå leverandø-
rer som er ineffektive, men også dem som 
er alt for effektive – det går simpelthen ud 
over kundeoplevelsen. 

De store forskelle i effektivitet vidner om, 
at der både er markante forskelle i afløn-
ningsformen, men også i den måde som 
medarbejderne er organiseret. En del af 
headhunterne har således en partner-
struktur, der gør, at lønomkostningen ikke 
indeholder partnernes løn, hvilket giver en 
højere effektivitet.

Effektivitet
Personale- 

omkostninger
Økonomisk 

aktivitet
Holm Marcher & Co. ApS 708% 776.700 DKK 5.500.552 DKK

Lohbus Search Group ApS 638% 186.427 DKK 1.189.281 DKK

European Search Company ApS 432% 745.041 DKK 3.221.963 DKK

Nyberg Group A/S 429% 523.000 DKK 2.246.254 DKK

Amrop A/S 317% 18.385.181 DKK 58.221.757 DKK

Gml-Hr A/S 294% 5.019.311 DKK 14.763.266 DKK

Boyden A/S 293% 8.662.927 DKK 25.376.240 DKK

Moment Professionals A/S 283% 5.197.000 DKK 14.706.000 DKK

Laigaard & Partners A/S 255% 6.951.000 DKK 17.723.000 DKK

Brinch & Partners ApS 196% 2.083.740 DKK 4.084.607 DKK

Genitor ApS 178% 5.110.533 DKK 9.089.238 DKK

Nigel Wright Consultancy Denmark ApS 174% 7.308.765 DKK 12.693.073 DKK

Peoplelink ApS 172% 2.615.000 DKK 4.505.331 DKK

Active Search 1998 A/S 165% 1.916.000 DKK 3.167.944 DKK

Signium International, Danmark ApS 163% 2.695.999 DKK 4.385.385 DKK

Frontpeople A/S 153% 1.968.484 DKK 3.013.275 DKK

Comentor A/S 152% 4.755.157 DKK 7.251.532 DKK

Odgers Berndtson A/S 150% 19.865.398 DKK 29.720.687 DKK

Humantrust A/S 149% 2.827.035 DKK 4.206.164 DKK

Accountor Denmark A/S 143% 30.876.933 DKK 44.013.247 DKK

Pointer A/S 142% 6.662.589 DKK 9.460.977 DKK

Hansen Toft A/S 138% 15.542.643 DKK 21.410.928 DKK

People & Performance A/S 131% 24.712.054 DKK 32.413.282 DKK

Compass Human Resources Group A/S 129% 19.664.682 DKK 25.444.082 DKK

Sensu A/S 129% 3.646.000 DKK 4.694.517 DKK

Kjerulf & Partnere A/S 128% 9.071.000 DKK 11.599.478 DKK

Experis A/S 128% 89.954.000 DKK 114.826.000 DKK

Nordic Headhunting ApS 127% 5.570.164 DKK 7.057.390 DKK

Jobadvice Management ApS 127% 489.613 DKK 619.912 DKK

Cadesign Mind A/S 126% 4.240.367 DKK 5.338.481 DKK

Tallet indikerer, hvor meget hver enkelt lønkrone 
bidrager til virksomhedens ordinære resultat. Det 
siger noget om effektiviteten. 

Økonomiske aktivitet
Lønomkostninger

 = Effektivitetsgrad



17

Af Mikael Sternberg, Equity Partner,  
Laigaard & Partners A/S

Disruption handler grundlæggende om 
store skift i forretningsmodeller i etablerede 
brancher, hvor den etablerede rangorden 
blandt de førende virksomheder er kraftigt 
udfordret. Mest omtalt er naturligvis de 
kendte eksempler, hvor virksomheder og 
hele brancher bliver udkonkurreret på få år 
af ny teknologi eller digitale salgskanaler. 
I vores arbejde er vi i hyppig dialog med 
virksomhedernes HR-afdelinger og rekrut-
teringsfolk, og vi ser rigtig mange uhen-
sigtsmæssige tilgange til rekruttering (og 
ledelse). 
 Vi har nedenfor opstillet 2 typiske situa-
tioner, som du med fordel kan forestille dig 
selv i din virksomhed og vurdér så, hvordan 
du vil gribe situationen an:

1. Du arbejder som HR direktør i en 
mellemstor industrivirksomhed og har 
desværre fået en opsigelse fra en betroet 
leder, der gennem en årrække har været 
teknisk chef og en del af virksomhedens 
ledergruppe. Hvad gør du?
A. Du igangsætter straks en søgning 

efter en ny teknisk chef for ikke at 
spilde tiden og beder din rekrutte-
ringsafdeling tage udgangspunkt i 
den hidtidige tekniske chefs profil 
...eller

B. Du tager en drøftelse i ledelsen af, 
hvilke kompetencer der vil flytte mar-
kedsandele de næste 3-5 år og leder 
målrettet efter kompetencer, der er 
fremherskende i nærtstående bran-
cher, der allerede har været igennem 
et teknologiskift

2. Du er administrerende direktør for en 
fintech virksomhed, og jeres udvik-
lingsafdeling er helt afgørende for jeres 
konkurrencekraft. Der er et særligt 
projekt i pipeline, der kan blive afgøren-

de for jeres fremtid. Du har udpeget 10 
projektdeltagere til forskellige roller, men 
mangler stadig ledelse og know-how. 
Den person, der har markedets bedste 
knowhow på området, arbejder hos en 
konkurrent i dag, og er svær og dyr at 
flytte. Hun er interesseret, men har kræ-
vet en langt højere løn, end I er vant til 
at betale, hun er ca. 10 år yngre end de 
andre projektledere, du har, og endelig 
ønsker hun ikke personaleansvar ud over 
max. 2-3 håndplukkede medarbejdere. 
Du har internt en talentfuld projektleder, 
der ikke har den tekniske tyngde, men 
som er klar til at træde ind i dette store 
projekt, da det vil være et stort karrie-
reskridt for ham, og han har længe været 
på ledelsens observationsliste til en 
udnævnelse. Hvad gør du?
A. Du vælger at udnævne din talent-

fulde projektleder til leder af dette 
projekt og undgår derved at bryde 
organisationen op og sparer mange 
omkostninger. Han vil jo også være 
respekteret af de andre medarbej-
dere. 
…eller

B. Du forhandler en dyr aftale på plads 
med markedets bedste og accepterer 
samtidig at organisere virksomheden 
omkring hendes krav, herunder at 
bryde med etablerede løn-, karriere- 
og organisationsstrukturer. 

I disse 2 eksempler vil rigtig mange virksom-
heder vælge mulighed A, fordi det er det 
nemmeste, og fordi det harmonerer med 
”god praksis” at være loyal over for virksom-
hedernes gængse metoder og værdier. Med 
tanke på de enorme skift i konkurrencekraft, 
som brancher og virksomheder er udsat for 
i disse år, er det ekstra vigtigt, at virksom-
hedernes ledelser og HR-ansvarlige tør 
udfordre det etablerede. 

”DISRUPTION” ER MULIGVIS ET BUZZ-
WORD, MEN SKAL TAGES ALVORLIGT I 
REKRUTTERING!

Mikael Sternberg, Equity 
Partner, Laigaard & Partners 
A/S
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Af Lars Lundmann, direktør og rekrutte-
ringsrådgiver for LUNDMANN

Hvis du gør som de fleste, så sætter du for-
mentlig CV’et forrest når du vælger hvem du 
skal invitere til jobsamtale. Når du f.eks. skal 
bruge en ny leder eller en ny konsulent, vil 
du sikkert helst have en, som har ledererfa-
ring respektivt konsulenterfaring.  Men har 
du egentlig tænkt over, hvorfor du vil det? 
Her vil du sikkert svare, at det jo er, fordi det 
er vigtigt. Men det er det ikke! Her får du tre 
argumenter for den påstand:

1. Nye omstændigheder
Når man starter i en ny organisation, så sker 
der følgende: Du får en ny leder, nye kolle-
gaer, nye arbejdsopgaver, nye kunder/bru-
gere, nye kontraktlige forhold mv. Alle disse 
aspekter er i den grad faktorer, som påvirker 
en kandidats jobperformance. Hvordan de 
præcist vil påvirke vedkommende, er ikke til 
at forudsige (selvom mange har forsøgt at 
gøre det), netop fordi de enkelte aspekter 
også påvirker hinanden. Med andre ord: 
fordi det er for komplekst. 
 Hvis kandidaten ikke lod sig påvirke af 
ovenstående forhold, ville det være, fordi 
du har valgt den forkerte kandidat – med 
mindre altså du gerne vil have en kandidat, 
som ikke lader sig påvirke af de relationer 
og opgaver, som han/hun indgår i.

2. Virksomheder forandrer sig
Ikke nok med at man får nye omgivelser, de 
nye omgivelser forandrer sig også. Hvis du 
har en virksomhed, som ikke forandrer og 
tilpasser sig, så eksisterer du nok ikke om et 
par år. Forandringerne kan dreje sig om alt 
muligt: nye kolleger, ledere, kunder mv. Det 
kan også være, der kommer en ny vision for 
virksomheden, en anden strategi, produkt-
udvikling osv. Det kan endda være, at den 
skal til at fusionere med en anden virksom-
hed. Mange ting kan ske. Og du kan ikke for-
udsige dem, da de er påvirket af aspekter, 
som du ikke er herre over (konjunkturer, nye 
konkurrenter, ny lovgivning mv.). De fleste 
af ovenstående aspekter påvirker naturligvis 
kandidaten og hans/hendes jobperforman-
ce.

3. Folk forandrer sig
Nogle mennesker er ikke særligt dynamiske. 
De har de samme interesser i dag, som de 
havde for fem år siden, de samme hold-
ninger, den samme viden, og måske har de 
også et yderst stabilt familieliv, hvor der 

ingen forandring sker. Kunne du tænke dig 
en sådan kandidat? Hvis svaret er nej, så 
får du sikkert en kandidat, der er, som folk 
er flest, nemlig en person, som forandrer 
og tilpasser sig. Forandringer er ofte mere 
udprægede blandt yngre mennesker, men 
forandringsparathed er et ideal for mange, 
og forandringer sker, også når vi selv oplever 
os som stabile. Det, som påvirker folks for-
andringer (f.eks. de to punkter ovenfor), og 
hvordan det påvirker dem, er heller ikke til 
at forudsige. Ikke desto mindre vil forandrin-
gerne i forskellige grader påvirke kandida-
tens jobperformance. 

Kunne alle så blive en god topleder i Mærsk?
Mit svar til dette er ja og nej. Om man 
eksempelvis bliver en god topchef i Mærsk 
handler i høj grad om ens motivation for 
arbejdet og ens evne til at lære noget nyt 
(dvs. ikke CV’et). Motivation for en given jo-
brolle og evnen til at lære noget nyt hænger 
endda sammen. Man lærer mere, hvis man 
er motiveret for området. Dette er naturlig-
vis en teoretisk pointe, men fordi de fleste 
virksomheder fortsat er CV-fikserede, så får 
man ikke lov til at eftervise, at det faktisk 
er sådan, det hænger sammen i praksis. 
Om man bliver en god topchef hos Mærsk, 
handler imidlertid også om, hvorvidt man 
får lidt tid til at lære organisationen at ken-
de, ligesom det bl.a. handler om den støtte, 
som der ligger i Mærsk. En af de ting som 
(også) betyder noget for jobperformance er 
CV-fiksering, ikke CV’et. Hvis medarbejderne 
er CV-fikserede – dvs. hvis de tror på, at det 
rigtige CV er vigtigt for ens evne til at være 
f.eks. topchef - så vil de formentlig ikke tage 
dig lige så seriøst som topchef, hvis du ikke 
har CV’et til det, og dét påvirker din perfor-
mance. Dermed er det primære problem for 
jobperformance CV-fiksering – ikke CV’et. 

Lars Lundmann er cand.psych. 
og har skrevet en ph.d.-af-
handling om rekruttering på 
Københavns Universitet.

ER DU OGSÅ CV-FIKSERET?
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• Samarbejde
• Mundtlig kommunikation
• Resultat og kundetilfredshed

• Forretningsfokus
• Værdi
• Innovation

KUNDERNES ØNSKER!

Mere end 600 kunders feedback tegner et 
ganske bestemt billede af den ideelle search 
& headhunting virksomhed. Kunderne 
opfatter den ideelle leverandør som en sam-
arbejdspartner, hvor den daglige mundtlige 
kommunikation er klar og utvetydig sam-

tidig med, at der er et mærkbart fokus på 
kundetilfredshed og levering af resultater. 

PROCES VS. FORRETNING

Omvendt må det være skræmmende for 
branchen, at kunderne langt fra ser den som 
forretningsfokuseret, innovativ og værdiska-
bende. Overalt leder danske virksomheder 
efter konkurrenceevne, produktivitetsfor-
bedringer og innovation, men kunderne op-
fatter ikke search & headhunting branchen 
som en løftestang til dette.

Kundernes manglende forventninger til for-
retningsfokus, værdiskabelse og innovation 
efterlader et billede af, at branchen endnu 
ikke for alvor har strategisk betydning for 
mange virksomheder. Interessant nok er der 
kun marginale forskelle mellem kundernes 
krav til rekrutterings- og headhunting-virk-
somheder. Dette kan indikere at opdelingen 
mellem rekruttering og headhunting ikke 
har nogen særlig betydning for kunderne 
– og at det i kundernes optik ikke kræver 
særlige kompetencer at arbejde med head-
hunting i forhold til rekruttering.

BRANCHENS KARAKTERISTIKA
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Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at leverandøren udviser adfærden. Parentesen 
angiver placering i 2015.

BRANCHENS STYRKER

Search & headhunting-virksomhederne i 
branchen opleves i høj grad som troværdige 
og ansvarlige. Næsten end 9 ud af 10 kunder 
oplever, at deres leverandørerne overholder 
budgetter, tidsplaner og andre aftaler. 
 Undersøgelsen gør således branchens 
dårlige rygte til skamme. Sammenholdt med 
2015 undersøgelsen er der markant flere 
nye leverandører med i 2016. Det er vigtigt 
at bemærke, at selv om der i sammenlig-
ningsgruppen indgår 96 af de mest benytte-
de headhunter-virksomheder, så er det på 

ingen måde en garanti for, at der ikke findes 
dårlige og useriøse leverandører i branchen. 
 Trods kundernes positive oplevelse, er 
der dog en markant stigning i antallet af util-
fredse kunder i de seneste 12 mdr. En del af 
forklaringen skal med stor sikkerhed findes i 
den næsten eksplosionsagtige udvikling, der 
har været i antallet af headhunter-virksom-
heder. Mange af disse virksomheder er dog 
endnu ikke blevet vurdereret af kunderne, 
hvorfor vi må forvente effekten bliver endnu 
stærkere igennem de kommende 12 mdr. 
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BRANCHENS STØRSTE STYRKER

meget uenig el. uenig neutral enig meget enig

BRANCHENS UDFORDRINGER

Innovation, nytænkning og fornyelse er 
som i sidste undersøgelse stadig bran-
chens største udfordring. Selv om search & 
headhunting-processen af mange opfattes 
som veldokumenteret og en særdeles triviel 
proces, er det tankevækkende at udviklin-
gen af sociale teknologier, platforme og 
kommunikationskanaler ikke for alvor har 
påvirket branchen. Det er derfor skræm-

mende, at kun 50% af kunderne oplever at 
deres leverandør bidrager med nye produk-
ter, koncepter eller design. Samtidig er det 
40% af kunderne som oplever, at ydelsen 
bliver forankret i organisationens strategi. 
Netop en search-proces, hvor der er tale om 
rekruttering af nøglemedarbejdere og lede-
re bør man som kunde måske stille større 
krav til den strategiske forankring.   

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at leverandøren udviser adfærden. Parentesen 
angiver placering i 2015.
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HVORDAN VIL BRANCHEN FORNY SIG SELV?

Alle taler om at rekrutterings- og talent 
management processer for alvor bliver 
mere globale, sociale og forretningskritiske. 
Men kunderne oplever at netop fornyelse 
og koblingen til forretningen er det svageste 
aspekt i leverandørernes adfærd. Derfor kan 

man med rette opfordre hele branchen til 
mere systematisk at gentænke processer og 
metoder, hvis man vil sikre sig at branchen 
også i fremtiden skal kunne understøtte 
danske virksomheder og organisationer. 

EMPLOYER BRANDING 

Den stigende efterspørgsel efter kvalificeret 
arbejdskraft i Danmark betyder, at virk-
somhedens evne til at tiltrække, udvælge, 
ansætte og fastholde sine kernemedarbej-
dere bliver afgørende for virksomhedens 
fremtidige succes. Derfor bliver employer 
branding i stigende grad en aktiv del af 
rekrutteringsstrategien. 
 Ved du om din headhunter er i stand 
til at understøtte virksomhedens brand og 

tiltrække de rigtige kandidater?
 Nyberg Group og Compass Human 
Resources Group ligger helt i top på dette 
spørgsmål i kundernes optik. Hvorimod 
Danmarks største rekrutteringsvirksomhed 
Mercuri Urval er placeret meget tæt på 
bunden. Måske netop derfor har Mercuri 
Urval valgt primært at positionere sig inden-
for rekrutteringsområdet.

10

Kandidaternes kompetencer og performance

6 7 8 9 10

Nyberg Group A/S
Compass HR Group A/S

Momentum Consulting A/S
Hammer Andersen

Laigaard & Partners A/S
Curia Management ApS

Uniqueconsult Danmark A/S
Totem Search & Selection

Frontpeople A/S
Sales Management ApS

Fischer & Company
People & Performance A/S

Comentor A/S
Humantrust A/S

Brinch & Partners ApS
European Search Company ApS

Benchmark
Egon Zehnder

Hansen Toft A/S
Qvist Executive Search ApS

Best Talent A/S
Capacent People A/S

Hudson Global Resources A/S
Mercuri Urval A/S

Amrop A/S
Nordic Search Group ApS

Leverandøren er en god repræsentant som matcher organisationens 
employer brand 

Leverandøren er en god repræsentant som matcher 
organisationens employer brand

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at search & headhunting-virksomheden er en god 
repræsentant som matcher organisationens employer brand.
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ANSÆT DEN RIGTIGE KANDIDAT

Men det er jo ikke nok at matche kundens 
employer brand. Search & headhunter-virk-
somheden skal også sikre, at det er de rette 
kandidater som tiltrækkes og ansættes. 
Her ligger midtjyske Curia Management og 
Momentum Consulting i top af listen. Af de 
store headhuntere ligger Compass Human 

Resources Group på en flot 5. plads. Mere 
overraskende er det at en række af de helt 
store i branchen fx Mercuri Urval, People & 
Performance samt Hansen Toft ligger under 
gennemsnittet. Hvilket indikerer, at det ikke er 
headhunterens størrelse, der er afgørende for 
kvaliteten af kandidaterne.

6 7 8 9 10

Curia Management ApS
Momentum Consulting A/S

Hammer Andersen
Totem Search & Selection

Compass HR Group A/S
Nyberg Group A/S

Frontpeople A/S
Fischer & Company

Uniqueconsult Danmark A/S
Laigaard & Partners A/S

Egon Zehnder P/S
Best Talent A/S

Benchmark
Brinch & Partners ApS

People & Performance A/S
Humantrust A/S
Hansen Toft A/S

Comentor A/S
Qvist Executive Search ApS

Sales Management ApS
European Search Company ApS

Mercuri Urval A/S
Capacent People A/S

Hudson Global Resources A/S
Amrop A/S

Nordic Search Group ApS

Kandidaternes kompetencer og performance

Præsenterede kandidater har relevante erfaringer og kompetencer

Ansatte kandidater indfrier til fulde forventningern

Kandidaternes kompetencer og performance

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at headhunterens kandidater har rette kompeten-
cer og om ansatte kandidater indfrier forventningerne efterfølgende.
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DU ER DA EN GOD LEDER  
– ER DU IKKE?

Af Jens Thorup, Partner hos Laigaard & 
Partners A/S

Den klassiske ledelsesfejl, der gør livet 
nemt for headhuntere!
Hos Laigaard & Partners postulerer vi ud fra 
vores erfaring med at arbejde med rigtig 
mange virksomheder, at hvis ikke du har 
gennemført en ledelses- eller organisati-
onsændring i de seneste 18 måneder, vil 
du højest sandsynligt kunne inddele dine 
medarbejdere eller din ledergruppe i 4 
grupperinger – jf. figuren nedenfor.

A. 25% der både kan og vil det, de er 
ansat til at gøre - stjernerne

B. 25% der vil og næsten kan det, de er 
ansat til at gøre – fighterne

C. 25% der nogle gange kan og nogle 
gange vil det, de er ansat til at gøre – 
spørgsmålstegnene

D. 25% der ikke kan eller vil det, de er 
ansat til at gøre – dem, der ikke er i 
det rette job

Hvad er da god ledelse i denne situation?
Ud fra vores erfaringer oplever vi at langt de 
fleste ledere prioriterer således:

• 45% af tiden går med at få kategori D 
til at kunne det, de ikke kan eller vil

• 35% af tiden går med at få kategori 
C så stabile, at du kan nå frem til en 
konklusion

• 15% af tiden går med at få kategori B 
til at kunne det, de næsten kan

• 5% af tiden går med at få kategori 
A til at føle, at du udvikler dem og 
er engageret i det, de gør, som de 
bedste ansatte, således at de kan 
føle sig værdsat, og således at de kan 
fastholdes.

Derfor kan vi headhuntere (alt for) let hente 
dine bedste ledere og medarbejdere til et 
job i en virksomhed, hvor nærmeste leder 
engagerer sig og udvikler kategori A og B 
med 75% af deres ledelsesmæssige tidsfor-
brug.
 Vi vil hævde, at god ledelse er at sikre, at 
stjernerne og fighterne i din virksomhed får 
al den opmærksomhed, de fortjener – det 
vil fastholde dem og motivere dem yderlige-
re, og det vil få flere af spørgsmålstegnene 
til at præstere bedre. 

…er du så en god leder? 
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Jens Thorup, Partner hos 
Laigaard & Partners A/S
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LOYALITET OG NPS

1 Leverandørernes 
NPS fremgår af 

toplisten på side 8

I 2003 blev NPS introduceret som målestandard 
for kundeloyalitet ved at stille spørgsmålet: ”Hvor 
sandsynligt er det, at du ville anbefale leverandøren 
til en ven eller kollega?”. Kunderne besvarer spørgs-
målet på en 0-10 skala, og de inddeles i tre grupper.  0

Kritiker Passiv Ambassadør

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Er det relevant for dig, om din leverandør 
har loyale kunder – altså en høj Net Promo-
ter Score? Vi har valgt at se nærmere på, 
hvad loyalitet og NPS betyder for kunderne. 
 Start med at stille dig spørgsmålet: Vil 
du anbefale en leverandør til andre, som du 
er utilfreds med? NEJ, det vil du helt sikkert 
ikke. Hvis du er villig til at være ambassadør 
for en search & headhunting-virksomhed, er 
det fordi du opfatter denne som en fremti-
dig samarbejdspartner.
 I nedenstående figur er det små og mel-
lemstore leverandører, som har den markant 
største andel af loyale kunder. Med andre 
ord – Big isn’t beautiful. Mindre search & 
headhunter-virksomheder som Humantrust, 

Sales Management og Hammer Andersen 
har tilsyneladende relativt flere ambassadører 
end de store etablerede headhuntere. Nogle 
af de største headhuntere har omvendt en 
relativt stor andel af kritiske kunder, hvor mel-
lem 14-50% af kunderne er så kritiske, at de 
sandsynligvis vil tale dårligt om leverandøren 
til andre. Generelt ligger NPS dog på et meget 
højt niveau i hovedparten af branchen1. 
 Loyalitet handler om, at kunden føler 
sig tryg, samt at denne også i fremtiden er 
villig til at bruge search & headhunting-virk-
somheden. Vi måler dette via dimensionen 
partnerskabspotentiale.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Laigaard & Partners A/S
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Net Promoter Score (fordeling af respondenter)
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KVALITET OG NPS

Kritikere af NPS argumenterer ofte for, at 
NPS ikke siger noget om kvaliteten hos en 
leverandør og at det er bedre at måle kun-
dens oplevelse af kvaliteten. I Supana måler 
vi både kvalitet og NPS, da vi mener begge 
er vigtige for at skabe gennemsigtighed i 
branchen.
 Analysen viser meget stærk statistisk 
sammenhæng mellem NPS og search & 

headhunter-virksomhedernes kvalitet1. Kon-
klusionen er, at headhuntere som leverer 
god kvalitet i deres rådgivning og løsninger, 
også bliver anbefalet af kunderne. Så selv 
om kvalitet ikke kan forudsiges af NPS, så er 
det tydeligt, at god kvalitet og kundeservice 
afspejler sig i NPS-scoren.

1 Korrelationskoefficienten er på 0,94

HEADHUNTEREN I JURASSIC PARK

Der argumenteres ofte for, at det ALTID er 
en fordel at vælge en headhunter, som har 
været mange år på markedet, og som derfor 
har bedre markedsforståelse, bedre netværk 

og et stærkere brand! Men år på markedet 
er kun relevant, hvis kunderne rent faktisk 
oplever, at de får en god ydelse. Og dette er 
langt fra altid tilfældet!

I kundens optik er der en tydelig negativ sta-
tisk sammenhæng mellem headhunterens 
kvalitet i løsningen og dennes erfaring på 
markedet (korrelationskoefficient -0,39). Det 
vil sige, at headhunterens erfaring ikke kan 
forklare kundens oplevelse – tværtimod. 
 En oplagt forklaring er, at der findes flere 
nulevende dinosaurer blandt de gamle og 
veletablerede headhuntere.  Altså headhun-
tere som er gået i stå og ikke har formået at 
udvikle deres ydelser, rådgivning og service, 
i takt med tilstedeværelsen på markedet. 
Dette understøttes af, at flere af de gamle 
og etablere leverandører taber markedsan-

dele (se fakta om branchen, side 12). Dette 
gælder naturligvis ikke alle headhuntere. 
Der findes en række headhuntere, som kun 
har været 7-12 år på markedet og alligevel 
leverer ydelser helt i top. 
 Vælger du normalt en headhunter på 
baggrund af alder og erfaring, så husk at 
være kritisk. Du kan let risikere at få fat i en 
forældet leverandør, som leverer middel-
mådig kvalitet, og kun har overlevet ved, 
at markedet ikke er gennemsigtigt. Altså 
du risikerer at ende op med en headhunter 
som burde være uddød i dagens Danmark.

Figuren viser, sammenhængen mellem antallet af år leverandøren har været på markedet (y-aksen er 
logaritmisk) og kundernes oplevelse af kvalitet i den købte ydelse (x-akse se side 8 - normalfordingsfigur)

Sammenhæng mellem kvalitet og antal år på markedet

Kundernes oplevelse af kvalitet (samlet score på toplisten)

Capacent People

Amrop

Egon Zehnder

Flensby & Partners

Nordic Search Group

Brinch & Partners

Mercuri Urval

Hansen Toft

Uniqueconsult Danmark

Boyden

European Search Company

Momentum Consulting

Qvist Executive Search
Hudson Global Resources

People & Performance Comentor

Laigaard & Partners

Compass HR Group

Curia Management

Fischer & Company

Nyberg GroupKarsberg

FrontpeopleBest Talent

Hammer Andersen

Sales Management

Humantrust A/S

1

2

4

8

16

32

64

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Sammenhæng mellem kvalitet og antal år på markedet

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

År
 p

å 
m

ar
ke

de
t



Supana™26

Vigtighed for loyalitet (ambassadørkunder) Korrelation (r) Forklaringskraft

Kunden vil købe ydelser fra leverandøren igen 0,94 88%

Leverandøren fremstår troværdig 0,84 71%

Leverandøren udtrykker og formidler synspunkter, 
præsentationer og væsentlig information på en klar og 
letforståelig måde

0,81 66%

Leverandøren er en god repræsentant som matcher organi-
sationens employer brand 0,81 66%

Leverandøren opstiller og overholder høje standarder 
for kvalitet og kvantitet 0,80 64%

Korrelation: Korrelationsko-
efficienten r beskriver den 

statistiske sammenhæng 
mellem to faktorer. Jo tættere 

r er på 1 desto større stati-
stisk sammenhæng. r = 0,7 

beskrives ofte som en stærk 
korrelation. F.eks. er vægt 

og højde korreleret r = 0,70, 
idet højere personer ofte er 
tungere end lave personer. 

Der er naturligvis undtagelser 
eksempelvis lave tunge per-

soner og høje tynde personer. 

Forklaringskraft: Koefficien-
tens varians. En forklarings-
kraft på 50% betyder f.eks., 
at halvdelen af en persons 

vægt kan forklares som følge 
af højden. 

LOYALITET HOS HEADHUNTERENS KUNDER?

”Kunderne er ekstremt illoyale, og de 
shopper bare rundt blandt forskellige 
leverandører” 

Search & headhunting-virksomhed 
med mere end 10 ansatte

Dette udsagn holder ikke! Der er en mar-
kant og en ekstrem stærk statistisk sam-
menhæng mellem en kundes anbefaling af 
en search & headhunter-virksomhed, og 
om vedkommende vil købe igen hos denne 
(korrelation = 0,94). Med andre ord, det kan 
betale sig at have loyale kunder. Hele 88% 

af kundernes genkøb, handler om, at de er 
loyale kunder. 
 Headhuntere som ikke oplever, at de 
har loyale kunder, kan derfor med fordel 
fokusere på den mundtlige kommunikati-
on. I endnu større udstrækning end blandt 
rekrutteringsvirksomhederne, handler det 
om at kunne præsentere og formidle sine 
budskaber på en klar og troværdig måde. 
Det er det allervigtigste, hvis en headhunter 
vil sikre sig, at kunderne forbliver loyale og 
vil optræde som gode ambassadører i frem-
tiden.

LOYALITET HANDLER OM BRANDING

Headhunterne er kundernes ansigt ud til 
kandidaterne, hvorfor leverandører som har 
styr på kvaliteten har markant flere ambas-
sadørkunder. I forhold til 2015-branche-
analysen har kunderne et stærkt stigende 
fokus på kvalitet i kunde-/leverandørforhol-
det. Headhuntere som ikke tager løbende 
kvalitetsopfølgning og evaluering seriøst, er 
derfor mere tilbøjelig til at miste kunder. 
 En sidste meget interessant parameter i 
forhold til ambassadørkunderne er leveran-
dørens evne til at præsentere og matche 

kundens employer brand. Leverandører, 
hvor kunden ikke oplever dette match, har 
signifikant færre loyale kunder. Kunderne er 
med andre ord meget opmærksomme på, at 
headhunteren er en del af employer bran-
det. Derfor ønsker kunden at være ambas-
sadør, hvis search & headhunter-virksomhe-
den matcher kundens employer brand. 
 I nedenstående tabel fremgår de vigtig-
ste faktorer, som hænger sammen med om 
kunden anbefaler ydelser fra en headhun-
ter-virksomhed. 

Nøgleord for de headhuntere som har stort partnerskabspotentiale: 
Troværdighed, kommunikation og kvalitet.
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VALUE FOR MONEY

Nyberg Group er den headhunter-virksom-
hed, som giver mest værdi for pengene i 
2016 brancheanalysen.  Der er dog stor 
konkurrence om, at blive den mest værdi-
fulde headhunter i 2016. Flere af de store 
headhuntere fx Compass Human Resources 
Group og Laigaard & Partners har en flot 
placering i toppen. 

Prisen er helt i top, når man benytter de 
mest eksklusive headhuntere som Egon 
Zehnder, Spenser Stuart og Amrop, men 
det er tilsyneladende langt fra alle kunder, 
som oplever, at de får fuld valuta for penge-
ne. Derfor skal man langt ned på listen for at 
finde de absolut største executive headhun-
tere. 

8,17
8,15
8,15

8,13
8,13

8,05
8,05

8,03
8,00
8,00

7,95
7,93
7,93

7,88
7,88

7,82
7,80

7,68
7,68

7,63
7,63

7,25
7,23

7,20
7,03

7,00
6,50

6,32

5 6 7 8 9

Nyberg Group
Frontpeople

Compass HR Group
Hammer Andersen
Fischer & Company

Uniqueconsult Danmark
Laigaard & Partners

Best Talent
Sales Management

Karsberg
Qvist Executive Search

Brinch & Partners
Hansen Toft

Comentor
Curia Management

Momentum Consulting
Mercuri Urval

Gennemsnit
People & Performance

Humantrust
European Search Company

Egon Zehnder
Flensby & Partners

Hudson Global Resources
Nordic Search Group

Boyden
Amrop

Capacent People

Ydelsen giver organisationen god værdi for pengeneYdelsen giver organisationen god værdi for pengene
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Vigtighed for ydelsen giver value for money Korrelation (r) Forklaringskraft

Ydelsen muliggør øget effektivitet, produktivitet og profi-
tabilitet i organisationen 0,72 52%

Leverandøren skaber gode relationer til samarbejdspart-
nere, kontaktpersoner og medarbejdere på alle niveauer 0,71 50%

Leverandøren fremstår troværdig 0,70 49%

Leverandøren er en god repræsentant som matcher 
organisationens employer brand 0,68 46%

VÆRDI HANDLER IKKE OM KANDIDATERNE

Når fokus rettes mod hvilke search & 
headhunting-virksomheder, som kunderne 
oplever giver mest value for money, er det 
en god blanding af små specialiserede head-
huntere og mellemstore hurtigt voksende 
headhuntere, som for alvor gør sig bemær-
kede hos kunderne. 
 Analysen viser overraskende nok, at det 
ikke har den store betydning for kunder-
nes oplevelse af værdi, om headhunteren 

præsenterer et passende antal kandidater.  
Faktisk er employer branding effekten 
hos headhunteren 3 gange så vigtigt som 
antallet af kandidater. Her er der en stor 
forskel til rekrutteringsbranchen, hvor netop 
kandidaternes antal og kompetencer har en 
afgørende betydning for kunderne. 
 I nedenstående tabel fremgår de fire vig-
tigste faktorer, som er knyttet til kundernes 
oplevelse af værdi for pengene.

Succesfulde headhuntere er dem, som er 
i stand til at levere kandidater, som har 
en effekt på virksomhedens performance. 
Den købte ydelse skal altså have effekt på 
virksomhedens produktivitet og profita-
bilitet. At demonstrere målbare effekter i 

organisationen er således helt afgørende for 
kundens oplevede værdi. 
Næsten lige så vigtigt er det at headhunte-
ren får samarbejdet med andre personer 
i kundens organisation til at forløbe gnid-
ningsløst og fremstår troværdig.

STØRRELSEN HAR BETYDNING

10 ELLER 10.000 ANSATTE!

Det gør naturligvis en forskel om din 
virksomhed har 10 eller 10.000 ansatte. 
Dit rekrutteringsbehov er forskelligt. Men 
hvilke search & headhunter-virksomheder 
er egentligt bedst til at servicere store eller 
små virksomheder? For overskuelighedens 
skyld har vi opdelt analysen i 2 hovedgrup-
per: Store og små organisationer der køber 
search & headhunting.  Ønsker du en mere 

detaljeret opdeling, så brug filtrene ”Kun-
dens størrelse”, ”Kundens branche” eller 
”Kundens lokation” på online toplisterne.
 Blandingen af store og små leverandører 
på Top 10-listerne tydeliggør, at du som kun-
de skal holde tungen lige i munden, hvis du 
vil være sikker på, at netop din virksomhed 
får den bedste leverandør.

https://supana.com/da/top/1120/rekruttering-af-medarbejdere-specialister-og-ledere
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Ser man på de helt store organisa-
tioner, så toppes listen af Laigaard 
& Partners, med 21 vurdering fra 
16 af de største organisationer i 
Danmark. 3. og 7. pladsen går til 
Hansen Toft og Compass Human 
Resources Group, som også er 
blandt branchen helt store aktø-
rer. Men interessant nok kan selv 
mindre headhuntere som Sales 
Management og Frontpeople 
gøre en forskel i Danmarks største 
organisationer. 

L

To meget forskellige headhuntere 
topper listen. Først ligger Compass 
Human Resources Group, som er 
blandt branchens største leve-
randører, efterfulgt af Hammer 
Andersen, som er specialiceret i 
algsstillinger og salgsudvikling.

S

Top 10, rekruttering til store organisationer (100+ ansatte)

Leverandør
Leverandør 
performance

Data
styrke

Samlet
Score NPS®

Års
erfaring

Økonomisk 
aktivitet

1 Laigaard & Partners A/S          8.1  16
 21 99 62 18 17.723.000 DKK

2 Sales Management ApS          9.1  8
 9 98 100 8 915.419 DKK

3 Hansen Toft A/S          7.9  11
 14 97 29 15 21.410.928 DKK

4 Frontpeople A/S          9.0  5
 8 95 88 9 3.013.275 DKK

5 Fischer & Company          8.2  7
 10 94 80 12 —

6 Nyberg Group A/S          8.8  5
 6 92 67 10 2.246.000 DKK

7 Compass Human Resources Group A/S          7.8  7
 10 91 50 14 25.444.082 DKK

8 Comentor A/S          8.1  7
 8 90 38 14 7.251.532 DKK

9 Hudson Global Resources A/S          8.3  5
 6 88 50 16 12.836.237 DKK

10 Qvist Executive Search ApS          8.3  5
 5 87 60 15 1.555.396 DKK

Leverandør
Leverandør 
performance

Data
styrke

Samlet
Score NPS®

Års
erfaring

Økonomisk 
aktivitet

1 Compass Human Resources Group A/S          8.4  18
 21 99 67 14 25.444.082 DKK

2 Hammer Andersen          9.0  11
 12 98 92 10 —

3 Comentor A/S          8.4  9
 17 97 65 14 7.251.532 DKK

4 Laigaard & Partners A/S          8.7  8
 11 96 73 18 17.723.000 DKK

5 Hansen Toft A/S          8.6  8
 11 94 36 15 21.410.928 DKK

6 Curia Management inkl. Ålborg          8.4  8
 11 93 64 32 8.335.717 DKK

7 Best Talent A/S          8.4  7
 10 92 70 13 2.820.082 DKK

8 Nyberg Group A/S          8.6  6
 8 91 75 10 2.246.000 DKK

9 People & Performance A/S          8.0  6
 11 89 55 11 32.413.282 DKK

10 Fischer & Company          8.1  6
 9 88 44 12 —

Top 10, rekruttering til små organisationer (1-99 ansatte)
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FORSKEL PÅ REKRUTTERING 
OG HEADHUNTING?

I praksis er det ofte vanskeligt for kunderne 
at skelne mellem de to ydelser og dermed 
typen af leverandører. Faktisk viser vores 
analyser, at der ikke er målbar forskel på 
kundernes krav til leverandørerne af de to 
ydelser. I praksis benytter mange af leveran-
dørerne da også en kombination af begge 
metoder, uanset om de markedsfører sig 
som rekrutterings- eller headhunting-virk-
somhed.
 Omvendt ved vi, at måden organisatio-
ner vælger at rekruttere medarbejdere på, 
og hvem de vælger som leverandører, kan 
have afgørende betydning for evnen til at 
nå organisationens mål! Tillige findes der 
god dokumentation for, at rekrutterings-
beslutninger og -praksis har betydning for 
organisationens performance og evne til at 
eksekvere sin strategi.

Forskellen mellem rekruttering og search/
headhunting handler primært om metoden 
og prisen, hvor sidstnævnte ofte er bety-
deligt dyrere end førstnævnte. I branchen 
argumenteres der for, at det er afgørende at 
vælge den rette metode til opgaven. 
 Her ses search/headhunting som en 
specialiseret praksis med et særligt formål. 
Ud fra et omkostningsperspektiv bør meto-
den ikke benyttes indenfor områder, hvor 
kompetencerne er rigelige, og rekruttering 
derfor kan benyttes. Search/headhunting er 
rettet mod to forskellige mål: 

1. at erhverve højt specialiserede faglige 
kompetencer

2. at erhverve de bedste ledere og toplede-
re (executive search) på markedet

REKRUTTERING

Formålet er at besætte en stilling med den 
bedst tilgængelige person. Rekrutterings-
virksomheder søger i en pulje af kandidater, 
der er aktivt på udkig efter en ny udfordring 

ved annoncering på forskellige platforme fx 
trykte medier, sociale eller faglige platfor-
me. Dette giver en gruppe af kandidater, 
som er ”selv-udvalgte” aktivt jobsøgende.

SEARCH & HEADHUNTING

Formålet er, at finde den bedste person 
uanset om han eller hun allerede er ansat 
eller søger nyt job. Tilgangen udvider og 
uddyber kandidatpuljen, der er til rådighed 
for den ansættende organisation. Metoden 

forudsætter viden om, hvor man skal finde 
kandidaterne men også sociale færdigheder, 
empati, forhandlingsteknik og en god forret-
ningsforståelse.



DETALJERET RAPPORTERING AF  
DANSKE SEARCH & HEADHUNTING 
VIRKSOMHEDER



The Nordic advantage in executive, 
manager and specialist recruitment, 
competence assessment and HR services.

You do like big, don’t you? Well, most of us do. 
Big cars, big deals, big bank accounts, a big pile of 
firewood in the shed of your summerhouse. Big is 
safety.

But sometimes big means you are treated small. 
And nobody likes that. Not being seen, just being a 
number, having to settle with pre-packed solutions 
and ‘one size fits all’.

Luckily, big comes in many sizes and our size is 
Nordic. We are locally present and here to listen 
carefully to your needs.

Yes, we have been around for more than 30 
years. Yes, we are one of the leading players in 
headhunting in the Nordics – doing more than 
100.000 interviews since we started out. But no, 
we don’t send out armies of uniformly-dressed  

and closed-minded consultants more obsessed 
with selling than advising. We value seniority.  
We value experience. We even value thinking 
twice. Because doing your homework and knowing 
your industry right from the start, always turns 
out to be the fastest way forward. 

And that’s exactly what we are all about. About 
preparing you for the challenges of tomorrow. 
Today. That’s the way we recruit and the way we 
deliver across all our services. 

And maybe that’s the really big thing about us, 
after all.

Want to know more? 

Check out the Nordic advantage at  
compasshrg.com

THIS IS NOT 
AMERICA

Denmark | Finland | Norway | Sweden | United Kingdom 
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Benchmark Compass HR Group A/S

COMPASS HR GROUP A/S
Compass Human Resources Group A/S’s leverandør performance er 8.2 hvilket 
betyder at kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 99%

Compass Human Resources Group A/S’s 
benchmark vurdering ligger langt over gen-
nemsnittet. Leverandørens resultat er bedre 
end 99% af leverandørerne i sammenlig-
ningsgruppen. Dette tyder på, at leveran-
døren vil bidrage med meget stor værdi til 
organisationen.

        
8.2 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Compass Human Resources Group A/S har 
for at sikre et objektivt grundlag inviteret 
alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og 
værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

Meget professionel virksomhed, som kun 
varmt kan anbefales til alle som ønsker god og 
struktureret proces

Medicotech-virksomhed i Region Hovedstaden med 
+1000 ansatte

’’

  29 kunder
  35 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
14 år 25.444.082 DKK 60 66% Ambassadører

28% Passive kunder
6% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,2
Metode & Analyse 8,6
Fokus & Resultat 8,2
Innovation & Værdi 7,4
Etik & Samarbejde 8,3
Partnerskabs potentiale 8,7

Nr. 1 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting


Vil du genansætte alle dine ledere, 
hvis du får valget i morgen? 

Laigaard & Partners A/S Executive Searchs stærke kompetencer på 
tværs af brancher og fagområder funderet i en stærk proces,  

erfarne researchere og en tung partnerkreds, alle med erfaring som 
CEO, er årsagen til vores træfsikkerhed på mere end 98% i alle 

rekrutteringer siden vores start i 1998. 
 

Læs mere på vores website www.Laigaard-Partners.com 
eller ring på +45 33 91 18 00 

Danmark  •  Norge  •  Sverige 
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Benchmark Laigaard & Partners A/S

LAIGAARD & PARTNERS A/S
Laigaard & Partners A/S’s leverandør performance er 8.2 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 98%

Laigaard & Partners A/S’s benchmark 
vurdering ligger langt over gennemsnittet. 
Leverandørens resultat er bedre end 98% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med meget stor værdi til organisationen.

        
8.2 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Laigaard & Partners A/S har for at sikre et 
objektivt grundlag inviteret alle sine kunder 
til at vurdere kvaliteten og værdien af leve-
rancerne.

QA

Kundeudtalelse

Høj professionel tilgang kombineret med høj 
faglig kompetence. Herudover en super høj 
forretningsforståelse og evne til at forstå den 
kontekst der skal præsteres i.

Fremstillingsvirksomhed i Region Hovedstaden med 
200-499 ansatte

’’

  26 kunder
  37 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
18 år 17.723.000 DKK 57 62% Ambassadører

33% Passive kunder
5% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,4
Metode & Analyse 8,5
Fokus & Resultat 8,2
Innovation & Værdi 7,5
Etik & Samarbejde 8,1
Partnerskabs potentiale 8,6

Nr. 2 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting


DEL DIN
VIDEN OM  
OUTPLACEMENT

Deltag i undersøgelsen og få unik indsigt i branchen

supana.comSupana™

https://supana.com/da/project/a86bb3746a
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Benchmark Hansen Toft A/S

HANSEN TOFT A/S
Hansen Toft A/S’s leverandør performance er 8.2 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 97%

Hansen Toft A/S’s benchmark vurdering 
ligger langt over gennemsnittet. Leverandø-
rens resultat er bedre end 97% af leveran-
dørerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
meget stor værdi til organisationen.

        
8.2 af 10

Meget god performance

Datastyrke

  19 kunder
  25 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
15 år 21.410.928 DKK 32 44% Ambassadører

44% Passive kunder
12% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,3
Metode & Analyse 8,6
Fokus & Resultat 8,3
Innovation & Værdi 7,5
Etik & Samarbejde 8,2
Partnerskabs potentiale 8,4

Nr. 3 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
https://supana.com/da/project/a86bb3746a


+ Forstår forretningen og har fokus på opgaven

+ Udfordrende, ærlige og proaktive i vores dialog

+ Fleksible, eff ektive og kvalitetsbevidste

www.comentor.dk

VI VIL VÆRE 
EN DEL AF 
DIT RESULTAT
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Benchmark Comentor A/S

COMENTOR A/S
Comentor A/S’s leverandør performance er 8.3 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 96%

Comentor A/S’s benchmark vurdering ligger 
langt over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 96% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, 
at leverandøren vil bidrage med meget stor 
værdi til organisationen.

        
8.3 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Comentor A/S har for at sikre et objektivt 
grundlag inviteret alle sine kunder til at vur-
dere kvaliteten og værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

Kompetent og troværdig. Viser høj forståelse 
for vores virksomheds behov

Offentligvirksomhed i Region Hovedstaden med 50-
99 ansatte

’’

  16 kunder
  25 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
14 år 7.251.532 DKK 56 64% Ambassadører

28% Passive kunder
8% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,3
Metode & Analyse 8,6
Fokus & Resultat 8,3
Innovation & Værdi 7,6
Etik & Samarbejde 8,4
Partnerskabs potentiale 8,9

Nr. 4 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

+ Forstår forretningen og har fokus på opgaven

+ Udfordrende, ærlige og proaktive i vores dialog

+ Fleksible, eff ektive og kvalitetsbevidste

www.comentor.dk

VI VIL VÆRE 
EN DEL AF 
DIT RESULTAT

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting


https://supana.com
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Benchmark Nyberg Group A/S

NYBERG GROUP A/S
Nyberg Group A/S’s leverandør performance er 8.6 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 95%

Nyberg Group A/S’s benchmark vurdering 
ligger langt over gennemsnittet. Leverandø-
rens resultat er bedre end 95% af leveran-
dørerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
meget stor værdi til organisationen.

        
8.6 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Nyberg Group A/S har for at sikre et objek-
tivt grundlag inviteret alle sine kunder til at 
vurdere kvaliteten og værdien af leveran-
cerne.

QA

Kundeudtalelse

God oplevelse hvor deadlines altid overholdes 
samt en højt serviceniveau

Servicevirksomhed i Region Hovedstaden med 100-
199 ansatte

’’

  15 kunder
  18 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
10 år 2.246.000 DKK 67 67% Ambassadører

33% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,5
Metode & Analyse 9,0
Fokus & Resultat 8,6
Innovation & Værdi 7,8
Etik & Samarbejde 8,7
Partnerskabs potentiale 9,1

Nr. 5 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
https://supana.com


Vi rekrutterer sælgere,  
salgschefer og salgsdirektører!
Det siges, at direktørens lederskab opgøres, som summen af de  
mennesker man har i sin organisation. Kompetente ledere og  
medarbejdere skaber vindervirksomheder, der øger markedsandele  
og skaber sunde forretninger.

Man kan have markedets bedste produkter, men det nytter kun,  
hvis man kan afsætte dem. Derfor er det en tvingende nødvendighed 
at sikre en stærk og veldrevet salgs- og marketingorganisation.
  
En salgsdirektør kan være forskellen mellem fiasko og succes. 

En dygtig salgsdirektør ansætter de rette salgstalenter til at tiltrække, 
udvikle og fastholde kunderne, og kan dermed gøre salgsafdelingen til 
en af virksomhedens konkurrencemæssige fordele.  

Det hjælper vi med.

Se mere på www.hammerandersen.com
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Benchmark Hammer Andersen

HAMMER ANDERSEN
Hammer Andersen’s leverandør performance er 8.7 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 94%

Hammer Andersen’s benchmark vurdering 
ligger langt over gennemsnittet. Leverandø-
rens resultat er bedre end 94% af leveran-
dørerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
meget stor værdi til organisationen.

        
8.7 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Hammer Andersen har for at sikre et objek-
tivt grundlag inviteret alle sine kunder til at 
vurdere kvaliteten og værdien af leveran-
cerne.

QA

Kundeudtalelse

Meget professionel og nærværende. Afdæk-
kende og engageret. Er professionel og behage-
lig både overfor kandidater og kunder.

Engroshandelsvirksomhed i Region Hovedstaden 
med 10-19 ansatte

’’

  14 kunder
  16 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
10 år — 81 81% Ambassadører

19% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,8
Metode & Analyse 9,1
Fokus & Resultat 8,6
Innovation & Værdi 8,3
Etik & Samarbejde 8,4
Partnerskabs potentiale 9,4

Nr. 6 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting


REKRUTTERING & SEARCH 
AF KOMMERCIELLE 
SPECIALISTER & LEDERE

Sales Management er specialise-
ret i at rekruttere sælgere, salgs-
chefer og salgsdirektører mv. som
kan skabe resultater og udvikling.
Kontakt Lars Schrøder på tlf. 2720
5397 for at høre, hvordan I kan få
ansat markedets bedste kommer-
cielle nøglemedarbejdere.

www.sales-management.dk
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Benchmark Sales Management ApS

SALES MANAGEMENT APS
Sales Management ApS’s leverandør performance er 9.0 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som fremragende.

Branche benchmark – 93%

Sales Management ApS’s benchmark 
vurdering ligger langt over gennemsnittet. 
Leverandørens resultat er bedre end 93% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med meget stor værdi til organisationen.

        
9.0 af 10

Fremragende performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Sales Management ApS har for at sikre et 
objektivt grundlag inviteret alle sine kunder 
til at vurdere kvaliteten og værdien af leve-
rancerne.

QA

Kundeudtalelse

En super, hurtig, effektiv, og målrettet sagbe-
handling sikrede en god løsning

Engroshandelsvirksomhed i Region Hovedstaden 
med 200-499 ansatte

’’

  11 kunder
  14 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
8 år 915.419 DKK 86 86% Ambassadører

14% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 9,0
Metode & Analyse 9,4
Fokus & Resultat 8,9
Innovation & Værdi 8,5
Etik & Samarbejde 9,1
Partnerskabs potentiale 9,6

Nr. 7 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting


Search & Selection
- Det rigtige hold er forudsætningen for succes

Organisations- & Lederudvikling
- Styrk fokus, motivation og ledelseskraft

FRONTPEOPLE A/S er din professionelle samarbejdspartner, når der skal findes, 

ansættes og udvikles dygtige medarbejdere, eller når du vurderer, at det er tid til at 

øge organisationens evne til at skabe resultater 

- i daglig tale kalder vi det MENNESKER & VIRKSOMHEDER I FRONT

 Carl Hansen & Søn A/S er en virksomhed i rivende udvikling, og 
FRONTPEOPLE A/S har været en fantastisk god samarbejdspartner  
for os i mange år

Knud Erik Hansen, Ejer og Adm. Direktør, Carl Hansen & Søn A/S

Kontakt os 
Hjulmagervej 8D - DK-7100 Vejle

Tel: +45 75 19 19 38

www.frontpeople.dk

Search & Selection
- Det rigtige hold er forudsætningen for succes

Organisations- & Lederudvikling
- Styrk fokus, motivation og ledelseskraft

FRONTPEOPLE A/S er din professionelle samarbejdspartner, når der skal findes, 

ansættes og udvikles dygtige medarbejdere, eller når du vurderer, at det er tid til at 

øge organisationens evne til at skabe resultater 

- i daglig tale kalder vi det MENNESKER & VIRKSOMHEDER I FRONT

 Carl Hansen & Søn A/S er en virksomhed i rivende udvikling, og 
FRONTPEOPLE A/S har været en fantastisk god samarbejdspartner  
for os i mange år

Knud Erik Hansen, Ejer og Adm. Direktør, Carl Hansen & Søn A/S

Kontakt os 
Hjulmagervej 8D - DK-7100 Vejle

Tel: +45 75 19 19 38

www.frontpeople.dk

Search & Selection
- Det rigtige hold er forudsætningen for succes

Organisations- & Lederudvikling
- Styrk fokus, motivation og ledelseskraft

FRONTPEOPLE A/S er din professionelle samarbejdspartner, når der skal findes, 

ansættes og udvikles dygtige medarbejdere, eller når du vurderer, at det er tid til at 

øge organisationens evne til at skabe resultater 

- i daglig tale kalder vi det MENNESKER & VIRKSOMHEDER I FRONT

 Carl Hansen & Søn A/S er en virksomhed i rivende udvikling, og 
FRONTPEOPLE A/S har været en fantastisk god samarbejdspartner  
for os i mange år

Knud Erik Hansen, Ejer og Adm. Direktør, Carl Hansen & Søn A/S

Kontakt os 
Hjulmagervej 8D - DK-7100 Vejle

Tel: +45 75 19 19 38

www.frontpeople.dk

Search & Selection - Executive Search
- Det rigtige hold er forudsætningen for succes

Organisations- & Lederudvikling
- Styrk fokus, motivation og ledelseskraft

Frontpeople A/S

Rigtig god performance
Kunderne oplever leverandørens performance som rigtig god

         8.6 /10

Supana™

Creating transparency and trust
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Benchmark Frontpeople A/S

FRONTPEOPLE A/S
Frontpeople A/S’s leverandør performance er 8.8 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 92%

Frontpeople A/S’s benchmark vurdering 
ligger langt over gennemsnittet. Leverandø-
rens resultat er bedre end 92% af leveran-
dørerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
meget stor værdi til organisationen.

        
8.8 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Frontpeople A/S har for at sikre et objektivt 
grundlag inviteret alle sine kunder til at vur-
dere kvaliteten og værdien af leverancerne.

QA

Kundeudtalelse

God professionel samarbejdspartner der har 
lavet en god search af markedet

Finansielvirksomhed i Region Syddanmark med 
+1000 ansatte

’’

  11 kunder
  14 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
9 år 3.013.275 DKK 79 79% Ambassadører

21% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 9,1
Metode & Analyse 9,3
Fokus & Resultat 8,8
Innovation & Værdi 7,8
Etik & Samarbejde 8,8
Partnerskabs potentiale 9,4

Nr. 8 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting


Best Talent ·Rungstedvej 41· DK-2970 Hørsholm · T: +45 4556 5300 · info@besttalent.dk · www.besttalent.dk
Best Talent is partner in ENEX Global Executive Search Organisation and is represented worldwide in more than 40 countries.

NUMBER 1 PROVIDER OF HUMAN TALENT WITHIN TECHNOLOGY & SCIENCE

Best talent bryder grænser 
i jagten på medarBejdere!

to denmark?
Hvis vi skal bryste os lidt, er vi nogle af de bedste til at finde nye talenter inden for technology og science.  
Vi udfører executive search til senior executives og top level specialister world-wide til følgende brancher:

• Pharmaceuticals
• Biopharmaceuticals
• Medical Devices & Diagnostics

Best talents succes beror på stort kendskab til vores kunders krav og udfordringer – og vi ved, hvad der kræves 
i forhold til at tiltrække de rette talenter. Men det er hårdt arbejde. Vi kan godt mærke, at der er rift om de 
dygtige. Mange danske virksomheder fortæller, at manglen på kvalificeret arbejdskraft bremser deres udvikling 
herhjemme. Som konsekvens flyttes fx mere forskning til udlandet. Danmark risikerer, at det rammer vores vækst 
hvis manglen på kvalificeret arbejdskraft fortsætter.

For at kunne tiltrække top talent fra udlandet har vi etableret os i et internationalt search samarbej de, der er 
repræsenteret i mere end 40 forskellige lande – heriblandt USA, Kina, Indien og Australien.
 
Det er fint med globaliseringspuljer og forskerordninger, men samtidig må man også som virksomhed være
klar til at yde en ekstra indsats, når det gælder integration af det nye talent.
 
Vi arbejder internationalt og på flere sprog med både person- og kompetenceprofiler.
 
Ring til os på telefon +45 4556 5300, hvis du er på udkig efter talent, så finder vi den rette person – både her i  
Danmark og i udlandet.

• Engineering & Technology 
• Consulting
• Biotechnology

• Public Health & IT
• Health Management
• Veterinary

BEST TALENT BRYDER GRÆNSER
I JAGTEN PÅ EXECUTIVES!

,

,
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Benchmark Best Talent A/S

BEST TALENT A/S
Best Talent A/S’s leverandør performance er 8.5 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 91%

Best Talent A/S’s benchmark vurdering 
ligger langt over gennemsnittet. Leverandø-
rens resultat er bedre end 91% af leveran-
dørerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
meget stor værdi til organisationen.

        
8.5 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Professionel, fleksibel og hurtig.

Forskningsvirksomhed i Region Hovedstaden med 
20-49 ansatte

’’

  12 kunder
  16 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
13 år 2.820.082 DKK 81 81% Ambassadører

19% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,4
Metode & Analyse 8,7
Fokus & Resultat 8,7
Innovation & Værdi 8,1
Etik & Samarbejde 8,3
Partnerskabs potentiale 9,0

Nr. 9 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

Best Talent ·Rungstedvej 41· DK-2970 Hørsholm · T: +45 4556 5300 · info@besttalent.dk · www.besttalent.dk
Best Talent is partner in ENEX Global Executive Search Organisation and is represented worldwide in more than 40 countries.

NUMBER 1 PROVIDER OF HUMAN TALENT WITHIN TECHNOLOGY & SCIENCE

Best talent bryder grænser 
i jagten på medarBejdere!

to denmark?
Hvis vi skal bryste os lidt, er vi nogle af de bedste til at finde nye talenter inden for technology og science.  
Vi udfører executive search til senior executives og top level specialister world-wide til følgende brancher:

• Pharmaceuticals
• Biopharmaceuticals
• Medical Devices & Diagnostics

Best talents succes beror på stort kendskab til vores kunders krav og udfordringer – og vi ved, hvad der kræves 
i forhold til at tiltrække de rette talenter. Men det er hårdt arbejde. Vi kan godt mærke, at der er rift om de 
dygtige. Mange danske virksomheder fortæller, at manglen på kvalificeret arbejdskraft bremser deres udvikling 
herhjemme. Som konsekvens flyttes fx mere forskning til udlandet. Danmark risikerer, at det rammer vores vækst 
hvis manglen på kvalificeret arbejdskraft fortsætter.

For at kunne tiltrække top talent fra udlandet har vi etableret os i et internationalt search samarbej de, der er 
repræsenteret i mere end 40 forskellige lande – heriblandt USA, Kina, Indien og Australien.
 
Det er fint med globaliseringspuljer og forskerordninger, men samtidig må man også som virksomhed være
klar til at yde en ekstra indsats, når det gælder integration af det nye talent.
 
Vi arbejder internationalt og på flere sprog med både person- og kompetenceprofiler.
 
Ring til os på telefon +45 4556 5300, hvis du er på udkig efter talent, så finder vi den rette person – både her i  
Danmark og i udlandet.

• Engineering & Technology 
• Consulting
• Biotechnology

• Public Health & IT
• Health Management
• Veterinary

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting


Curia Management er en landsdækkende rekrutteringsvirksomhed 
med 20 års erfaring indenfor rekruttering af direktører, ledere og spe-
cialister til dansk erhvervsliv. Hos Curia Management har vi speciale 
i headhunting, search & selection, og vi har rekrutteret tusindvis af 
kandidater indenfor ledelse, finans, HR, marketing, salg, logistik, IT, 

udvikling og produktion. Vores kompetente konsulenter har alle solid 
og relevant erfaring med rekruttering og HR, ligesom vi er certifi-
ceret i brugen af en række effektive værktøjer til test og vurdering af 
kandidater. Vi er klar til at hjælpe din virksomhed med at finde nye 
medarbejdere. 

I en rekrutteringsopgave har vi hele  

tiden fokus på feltet af kandidater, og vi  

garanterer din virksomhed en målrettet og effektiv 

proces, hvor vi ved brug af headhunting, search 

& selection finder det bedste match til stillingen  

– hver gang!

AARHUS
Vester Allé 7
DK-8000 Aarhus C

AALBORG
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø

KØBENHAVN
Langebrogade 5
DK-1411 København K

www.curia.dk
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Benchmark Curia Management ApS

CURIA MANAGEMENT APS
Curia Management ApS’s leverandør performance er 8.5 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 90%

Curia Management ApS’s benchmark 
vurdering ligger langt over gennemsnittet. 
Leverandørens resultat er bedre end 90% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med meget stor værdi til organisationen.

        
8.5 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Curia Management ApS har for at sikre et 
objektivt grundlag inviteret alle sine kunder 
til at vurdere kvaliteten og værdien af leve-
rancerne.

QA

Kundeudtalelse

Meget seriøs samarbejdspartner med et ind-
gående kendskab til det Nordjyske jobmarked. 
Leverer altid som aftalt og er meget fleksibel i 
samarbejdet. Kan klart anbefales.

Finansielvirksomhed i Region Nordjylland med +1000 
ansatte

’’

  11 kunder
  14 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
32 år 8.335.717 DKK 64 71% Ambassadører

21% Passive kunder
7% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,8
Metode & Analyse 9,2
Fokus & Resultat 8,6
Innovation & Værdi 7,3
Etik & Samarbejde 8,6
Partnerskabs potentiale 8,8

Nr. 10 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Fischer & Company

FISCHER & COMPANY
Fischer & Company’s leverandør performance er 8.2 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 89%

Fischer & Company’s benchmark vurdering 
ligger over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 89% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at 
leverandøren vil bidrage med større værdi 
end gennemsnittet til organisationen.

        
8.2 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kvalitetsikring

Fischer & Company har for at sikre et objek-
tivt grundlag inviteret alle sine kunder til at 
vurdere kvaliteten og værdien af leveran-
cerne.

QA

Kundeudtalelse

Fischer & Company har gennem et stort net-
værk fingeren på pulsen og i stand til at levere 
kandidater af høj kvalitet. 

Fremstillingsvirksomhed i Region Hovedstaden med 
200-499 ansatte

’’

  12 kunder
  17 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
12 år — 65 65% Ambassadører

35% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,4
Metode & Analyse 8,5
Fokus & Resultat 8,2
Innovation & Værdi 7,6
Etik & Samarbejde 8,1
Partnerskabs potentiale 8,8

Nr. 11 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Qvist Executive Search ApS

QVIST EXECUTIVE SEARCH APS
Qvist Executive Search ApS’s leverandør performance er 8.1 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 87%

Qvist Executive Search ApS’s benchmark 
vurdering ligger over gennemsnittet. Le-
verandørens resultat er bedre end 87% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

        
8.1 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Særdeles professionel håndtering af den efter-
spurgte ydelse

Fremstillingsvirksomhed i Region Hovedstaden med 
100-199 ansatte

’’

  12 kunder
  12 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
15 år 1.555.396 DKK 50 50% Ambassadører

50% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,0
Metode & Analyse 8,4
Fokus & Resultat 8,2
Innovation & Værdi 7,4
Etik & Samarbejde 8,0
Partnerskabs potentiale 8,4

Nr. 12 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark People & Performance A/S

PEOPLE & PERFORMANCE A/S
People & Performance A/S’s leverandør performance er 8.1 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 86%

People & Performance A/S’s benchmark 
vurdering ligger over gennemsnittet. Le-
verandørens resultat er bedre end 86% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

        
8.1 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Arbejder meget professionelt på rekrutterings 
området, som er det område jeg har anvendt 
dem til.

Fremstillignsvirksomhed i Region Sydjylland med 
+1000 ansatte

’’

  8 kunder
  15 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
11 år 32.413.282 DKK 53 53% Ambassadører

47% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,1
Metode & Analyse 8,5
Fokus & Resultat 7,8
Innovation & Værdi 7,6
Etik & Samarbejde 8,0
Partnerskabs potentiale 8,7

Nr. 13 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Momentum Consulting A/S

MOMENTUM CONSULTING A/S
Momentum Consulting A/S’s leverandør performance er 8.0 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 85%

Momentum Consulting A/S’s benchmark 
vurdering ligger over gennemsnittet. Le-
verandørens resultat er bedre end 85% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

        
8.0 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Har udelukkende haft positive oplevelser med 
Momentum Consulting

Transportvirksomhed i Region Hovedstaden med 
200-499 ansatte

’’

  9 kunder
  12 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
9 år 11.057.333 DKK 50 50% Ambassadører

50% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,3
Metode & Analyse 8,1
Fokus & Resultat 7,7
Innovation & Værdi 7,6
Etik & Samarbejde 8,3
Partnerskabs potentiale 8,5

Nr. 14 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Humantrust A/S

HUMANTRUST A/S
Humantrust A/S’s leverandør performance er 8.6 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 84%

Humantrust A/S’s benchmark vurdering 
ligger over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 84% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at 
leverandøren vil bidrage med større værdi 
end gennemsnittet til organisationen.

        
8.6 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Engageret, God indsigt i behov, kultur og orga-
nisation, der giver mulighed for at finde den 
rigtige kandidat

Transportvirksomhed i Region Midtjylland med 100-
199 ansatte

’’

  7 kunder
  9 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
3 år 4.206.164 DKK 88 88% Ambassadører

12% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,3
Metode & Analyse 8,7
Fokus & Resultat 8,7
Innovation & Værdi 8,1
Etik & Samarbejde 8,3
Partnerskabs potentiale 9,0

Nr. 15 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Hudson Global Resources A/S

HUDSON GLOBAL RESOURCES
Hudson Global Resources A/S’s leverandør performance er 8.1 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 83%

Hudson Global Resources A/S’s bench-
mark vurdering ligger over gennemsnittet. 
Leverandørens resultat er bedre end 83% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

        
8.1 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Super professionel afdækning af job profil og 
opsummering fremme og igangsat indenfor 48 
timer.

Fremstillingsvirksomhed i Region Hovedstaden med 
+1000 ansatte

’’

  7 kunder
  10 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
16 år 12.836.237 DKK 50 50% Ambassadører

50% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,2
Metode & Analyse 8,5
Fokus & Resultat 8,0
Innovation & Værdi 7,4
Etik & Samarbejde 8,2
Partnerskabs potentiale 8,4

Nr. 16 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Uniqueconsult Danmark A/S

UNIQUECONSULT DANMARK A/S
Uniqueconsult Danmark A/S’s leverandør performance er 8.5 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som meget god.

Branche benchmark – 82%

Uniqueconsult Danmark A/S’s benchmark 
vurdering ligger over gennemsnittet. Le-
verandørens resultat er bedre end 82% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

        
8.5 af 10

Meget god performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Service og resultatorienteret. Høj troværdighed

Biotech-virksomhed i Region Hovedstaden med 100-
199 ansatte

’’

  6 kunder
  9 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
8 år 12.513.000 DKK 38 38% Ambassadører

62% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,4
Metode & Analyse 8,4
Fokus & Resultat 8,6
Innovation & Værdi 8,4
Etik & Samarbejde 8,4
Partnerskabs potentiale 8,6

Nr. 17 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark European Search Company ApS

EUROPEAN SEARCH COMPANY
European Search Company ApS’s leverandør performance er 7.9 hvilket betyder 
at kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 81%

European Search Company ApS’s bench-
mark vurdering ligger over gennemsnittet. 
Leverandørens resultat er bedre end 81% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

        
7.9 af 10

God performance

Datastyrke

  5 kunder
  13 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
5 år 3.221.963 DKK 46 46% Ambassadører

54% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 7,1
Metode & Analyse 8,4
Fokus & Resultat 8,1
Innovation & Værdi 7,9
Etik & Samarbejde 8,2
Partnerskabs potentiale 8,5

Nr. 18 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Mercuri Urval A/S

MERCURI URVAL A/S
Mercuri Urval A/S’s leverandør performance er 8.0 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 80%

Mercuri Urval A/S’s benchmark vurdering 
ligger over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 80% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at 
leverandøren vil bidrage med større værdi 
end gennemsnittet til organisationen.

        
8.0 af 10

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Kompetent, nærværende og integritet

Kommune i Region Sjælland

’’

  5 kunder
  11 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
42 år 102.312.928 DKK 27 27% Ambassadører

73% Passive kunder
0% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 7,9
Metode & Analyse 8,3
Fokus & Resultat 7,8
Innovation & Værdi 7,6
Etik & Samarbejde 8,0
Partnerskabs potentiale 8,4

Nr. 19 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Brinch & Partners ApS

BRINCH & PARTNERS APS
Brinch & Partners ApS’s leverandør performance er 7.9 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 79%

Brinch & Partners ApS’s benchmark vurde-
ring ligger over gennemsnittet. Leverandø-
rens resultat er bedre end 79% af leveran-
dørerne i sammenligningsgruppen. Dette 
tyder på, at leverandøren vil bidrage med 
større værdi end gennemsnittet til organisa-
tionen.

        
7.9 af 10

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Alt i alt en rigtigt positiv oplevelse med Brinch 
& Partners

Transportvirksomhed i Region Hovedstaden med 
+1000

’’

  7 kunder
  9 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
7 år 4.084.607 DKK 11 22% Ambassadører

67% Passive kunder
11% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 8,0
Metode & Analyse 8,4
Fokus & Resultat 7,8
Innovation & Værdi 7,4
Etik & Samarbejde 8,0
Partnerskabs potentiale 7,9

Nr. 20 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Nordic Search Group ApS

NORDIC SEARCH GROUP APS
Nordic Search Group ApS’s leverandør performance er 7.2 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 78%

Nordic Search Group ApS’s benchmark 
vurdering ligger over gennemsnittet. Le-
verandørens resultat er bedre end 78% af 
leverandørerne i sammenligningsgruppen. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med større værdi end gennemsnittet til 
organisationen.

        
7.2 af 10

God performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

Kompetent, serviceminded, ordholden og fo-
kus på kundeforståelse og opgaveeksekvering.

Erhvervsdrivende fond i Region Hovedstaden med 
5-9 ansatte

’’

  8 kunder
  15 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
2 år 1.056.947 DKK 0 33% Ambassadører

33% Passive kunder
33% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 7,1
Metode & Analyse 8,1
Fokus & Resultat 7,0
Innovation & Værdi 6,6
Etik & Samarbejde 7,4
Partnerskabs potentiale 7,2

Nr. 21 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Capacent People A/S

CAPACENT PEOPLE A/S
Capacent People A/S’s leverandør performance er 6.4 hvilket betyder at 
kunderne oplever deres performance som god.

Branche benchmark – 76%

Capacent People A/S’s benchmark vurdering 
ligger over gennemsnittet. Leverandørens 
resultat er bedre end 76% af leverandørerne 
i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at 
leverandøren vil bidrage med større værdi 
end gennemsnittet til organisationen.

       
6.4 af 10

God performance

Datastyrke

  11 kunder
  18 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
6 år 4.317.213 DKK -39 0% Ambassadører

61% Passive kunder
39% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 6,8
Metode & Analyse 6,9
Fokus & Resultat 6,0
Innovation & Værdi 5,9
Etik & Samarbejde 6,3
Partnerskabs potentiale 6,4

Nr. 22 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Amrop A/S

AMROP A/S
Amrop A/S’s leverandør performance er 5.9 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som jævn.

Branche benchmark – 63%

Amrop A/S’s benchmark vurdering er gen-
nemsnitlig. Leverandørens resultat er bedre 
end 63% af leverandørerne i denne gruppe. 
Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage 
med lige så stor værdi som andre leverandø-
rer til organisationen.

       
5.9 af 10

Jævn performance

Datastyrke

Kundeudtalelse

God professionel proces som fulgte aftaler og 
tidsplan

Transportvirksomhed i Region Hovedstaden med 
200-499 ansatte

’’

  7 kunder
  14 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
30 år 58.221.757 DKK -36 14% Ambassadører

36% Passive kunder
50% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 6,6
Metode & Analyse 6,0
Fokus & Resultat 6,0
Innovation & Værdi 5,2
Etik & Samarbejde 5,9
Partnerskabs potentiale 5,8

Nr. 23 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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Benchmark Egon Zehnder P/S

EGON ZEHNDER P/S
Egon Zehnder P/S’s leverandør performance er 6.0 hvilket betyder at kunderne 
oplever deres performance som jævn.

Branche benchmark – 57%

Egon Zehnder P/S’s benchmark vurdering 
er gennemsnitlig. Leverandørens resultat er 
bedre end 57% af leverandørerne i denne 
gruppe. Dette tyder på, at leverandøren vil 
bidrage med lige så stor værdi som andre 
leverandører til organisationen.

       
6.0 af 10

Jævn performance

Datastyrke

  5 kunder
  9 vurderinger

ERFARING BRUTTOFORTJENESTE NPS®
47 år 58.153.533 DKK -33 0% Ambassadører

67% Passive kunder
33% Kritiske kunder

REKRUTTERINGS PERFORMANCE

Professionel performance

Kommunikation 6,9
Metode & Analyse 6,3
Fokus & Resultat 5,3
Innovation & Værdi 5,9
Etik & Samarbejde 5,7
Partnerskabs potentiale 6,4

Nr. 24 af 96
på online toplisten for 
search & headhunting

https://supana.com/da/top/1130/search-og-headhunting
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FORSTÅ UNDERSØGELSEN

Supplier
Quality

Framework

Leverandørens 
evne til at levere 

brugbare løsninger 
på en metodisk og 

analytisk måde

Leverandørens

evne til a
t levere 

forretningsfokuserede 

resultater af høj kvalitet

Leverandørens 

evne til at producere

innovative og

værdifulde løsninger

Leverandørens 
evne til effektivt 
samarbejde og 
at handle etisk

Leverandørens potentiale 

som fremtidig

samarbejdspartner

Leverandørens evne til at 

kommunikere, præsentere 

og skrive på en 

troværdig, engageret 

og korrekt måde

Supana’s Supplier Analytics™ gør det muligt 
at analysere kvalitet og værdi hos danske 
search & headhunting-virksomheders ser-
vice og professionelle rådgivning. Supplier 
Analytics™ gør det muligt at sammenligne 
forskellige search & headhunting-virksom-
heder baseret på kundernes vurdering af 
kvalitet, værdi og potentiale på tværs af 
markedet.
 Supplier Analytics™ er unik fordi værktø-
jet måler leverandørernes performance på 
en lang række kritiske typer af leverandør-
adfærd. Supplier Analytics™ giver ikke kun 
en forståelse af markedet, men identificerer 

også de væsentligste opmærksomheds-
punkter, der kan hjælpe kunder og leveran-
dører til at få det optimale ud af hinanden.
 Supplier Analytics™ er baseret på 
uafhængig forskning og er evidensbaseret. 
Fundamentet er databaserede analyser og 
forudsigelser på baggrund af kunders per-
ception af leverandørernes kritiske adfærd. 
Resultaterne i rapporten skal ikke forstås 
som search & headhunting-virksomheder-
nes virkelige adfærd, men som kundernes 
observationer og vurdering af kvalitet og 
værdi i leverancerne. Den aktuelle spørge-
ramme bliver løbende udviklet og valideret.

ANALYSENS PÅLIDELIGHED OG BEGRÆNSNINGER

Rapporten er Supanas 2. undersøgelse af 
området. Rapporten 2017 frigives i 3. kvar-
tal 2017.
 Analysen og benchmark er lavet med 
Supana’s Supplier Analytics værktøj og 
baseret på alt tilgængeligt materiale fra 
pålidelige respondenter. Respondenterne er 
alle personer, der har været kunde hos en 
vurderet search & headhunting-virksomhed, 
og de stammer fra i alt 605 validerede re-
spondenter. Der er samlet set blevet vurde-
ret 80 search & headhunting-virksomheder 
i undersøgelsen heraf omhandler rapporten 

24. Når en search & headhunting-virksom-
hed optræder i rapporten, skal minimum 
9 kunder have vurderet denne. Search & 
headhunting-virksomhederne har ikke haft 
indflydelse på hvilke andre virksomheder, 
som er blevet inddraget i undersøgelsen. 
Deltagere er blevet inviteret via mail, 
LinkedIn Groups og personlige netværk. 
Desuden har vi løbende i undersøgelsen 
opfordret alle search & headhunting-virk-
somhederne til at invitere egne kunder til 
undersøgelsen for at sikre, at netop de er 
tilstrækkeligt repræsenteret.

https://supana.com/da/project/653234386a
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UNDERSØGELSENS STIKPRØVE

Optimalt set bør undersøgelsen baseres på 
vurderinger fra alle kunder i hele Danmark. I 
praksis er det oftest mellem 10-25 % af alle 
kunder, der besvarer kundeundersøgelser, 
hvorfor undersøgelsen er baseret på en 
stikprøve. En udfordring er, at der er store for-
skelle i search & headhunter-virksomhedernes 
markedsstrategier og kundesegmenter. Der er 
således nogle leverandører, som har tusindvis 
af kunder og andre med færre end halvtreds 
kunder. Når man skal vurdere resultaterne, 
vil 10 vurderinger i nogle situationer give et 
tilstrækkeligt billede, hvorimod i andre situati-
oner bør der være mere end 100 vurderinger.
 Der findes ingen uafhængige kilder af 
search & headhunter-virksomhedernes antal 
af kunder, hvorfor du nøje skal overveje om 
det antal vurderinger, som rapporten bygger 

på, giver dig tilstrækkeligt information1.
 Supana fraskriver sig alle forpligtelser 
vedr. respondenternes præcision og repræ-
sentativitet og kan ikke holdes ansvarlig for 
analysen og fortolkninger heraf. Search & 
headhunter-virksomhederne i rapporten har 
fået mellem 9 og 37 vurderinger. Men er det 
rimeligt at medtage en leverandør med kun 
10 vurderinger? Eller bør vi kræve 20, 30 
eller flere vurderinger?
 Vi ved, at undersøgelsens datastyrke dvs. 
gyldighed og præcision stiger jo flere vurde-
ringer vi har. På toplisten har vi derfor valgt, 
at den samlede score afhænger af datastyr-
ken, således at der tages hensyn til datakva-
liteten i placeringen på listen. I toplisten kan 
performance score også aflæses, som ikke 
er justeret for datastyrken.

1Hvis du har behov for en 
statistisk sikker vurdering, 

altså på et 95 % konfidensin-
terval, så skal stikprøven fra 

en leverandør med cirka 5000 
kunder være på cirka 250 

vurderinger.

Kilde: Danmark Statistik, Generel firmastatistik, 2013 & Supana, 2016

SVARFORDELING PÅ REGION OG STØRRELSE 

Der er en mindre overrepræsentation (64%) 
af virksomheder fra Region Hovedstaden. 
Det er vanskeligt at vurdere effekten af den-
ne overrepræsentation for analysen. Region 
Hovedstaden rummer da også hovedpar-
ten af danske virksomheder (2/5) og set i 

lyset af, at hovedparten af search & head-
hunter-virksomhederne har deres danske 
hovedkontor i Region Hovedstaden, så er 
det forventeligt, at hovedparten af respon-
denterne stammer herfra.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Svarfordeling per region

Respondenter i Supana's undersøgelse Fuldtidsansatte i Danmark

Svarfordeling per region

SEARCH & HEADHINTING ER ET STORBY FÆNOMEN

Dårligst repræsenteret i undersøgelsen er 
Region Sjælland og Region Nordjylland. Dog 
afspejler svarfordelingen stort set antallet af 
fuldtidsansatte i regionen, hvorfor dette ikke 
bør have nævneværdig betydning for analy-
sens konklusioner. Vi så et lignende billede 
i 2015 analysen, hvorfor man forsigtigt kan 
fortolke det som om, at brugen af search & 
headhunter-virksomheder er relativt mere 
udbredt i Københavnsområdet end i resten 
af landet.

14% af respondenterne i undersøgelsen 
kommer fra virksomheder med mere end 
200 ansatte, altså fra store virksomheder i 
Danmark. Til sammenligning udgør virksom-
heder med mere end 200 ansatte mindre 
end 1% af samtlige danske virksomheder. 
Samtidig udgør respondenterne fra små 
virksomheder (1-4 ansatte) kun cirka 3% af 
svarerne. 
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>1000 ansatte

Svarfordeling efter kundestørrelse

Respondenter i Supana's undersøgelse

Tydeligvis er brugen af search & headhun-
ter-virksomheder mest udbredt i virksomhe-
der, som har 5-199 ansatte. Disse virksom-
heder er store nok til at erkende, at de har 
behov for search & headhunter-kompeten-
cer, men ikke store nok til at have en egen 

rekrutteringsafdeling, som kan løse deres 
behov. Vi mener derfor ikke, at undersø-
gelsens respondenter afviger fra de typiske 
købere af search & headhunting- ydelser, 
og derfor må fordelingen af respondenter 
anses som repræsentativ for branchen. 

SVARFORDELING PÅ BRANCHE

Et andet aspekt af undersøgelsens kvalitet 
omhandler, hvorledes den afspejler kundernes 
fordeling på brancher. Der findes ingen officiel 
statistik over, hvilke brancher der benytter 
search & headhunter-virksomheder, hvorfor vi 
igen sammenholder undersøgelsen med data 

fra Danmarks Statistik. En oplagt hypotese 
er, at brancher med højt specialiseret ar-
bejdskraft har et større forbrug af search & 
headhunter-virksomheder, da de er villige til at 
bruge flere ressourcer på at finde og ansætte 
de rigtige medarbejdere og ledere.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Industri

Bygge og anlæg

Handel, hotel og restauration

Transport, post, IT og tele

Finansiering og forretningsservice

Offentlige og personlige tjenester

Andre brancher

Respondenter i Supana's undersøgelse Alle danske virksomheder

Specielt indenfor ”Industri” hvor både den 
farmaceutiske industri, medico og plast 
har et stort behov for højtuddannede og 
specialiserede medarbejdere, synes vores 
undersøgelse at understøtte hypotesen. 
Dette kan tillige forklare overrepræsentati-
onen af respondenter indenfor ”Offentlige 
og personlige tjenester”. Indenfor branchen 
”Finansiering og forretningsservice” er 
undersøgelsen tydeligt underrepræsenteret, 

hvilket bl.a. kan skyldes de mange omstruk-
tureringer, som specielt den finansielle 
sektor har undergået, hvor både antallet 
af ansatte og antallet af virksomheder er 
faldet markant de seneste 5 år. De relativt få 
respondenter fra ”Bygge og anlæg” hænger 
sammen med, at denne branche i større 
udstrækning benytter sig af outsourcing 
og try-and-hire, og derfor ikke har samme 
rekrutteringsbehov. 

Svarfordeling per virksomhedsstørrelse

Svarfordeling per branche
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MAKSIMALT UDBYTTE
DU HAR NU TAGET DET FØRSTE VIGTIGT SKRIDT

Ved at læse denne rapport har du allerede vist vilje til at optimere værdien af dine leverandører.  
Så hvad er næste skridt?

VURDÉR
Denne rapport gav dig indsigt i, hvor-

ledes andre kunder vurderer deres leveran-
dører, men hvordan ser det ud i din organisa-
tion? Forståelse af hvorledes leverandørerne 
performer i din organisation er afgørende 
for, hvad du dernæst skal gøre. Start med at 
forstå, hvordan dine kolleger i organisationen 
opfatter de vigtigste leverandører. Forstå 
hvilke områder organisationen er godt dækket 
ind, og hvilke områder der med fordel kan 
styrkes. 

1

BENCHMARK
Gennemførelse af en leverandørvur-

dering vil give dig mulighed for at forstå, i 
hvilken udstrækning dine nuværende leve-
randører skaber tilstrækkelig værdi. Hvilket 
syn kolleger og chefer har på leverandører-
ne. Hvorledes dine leverandører klarer sig i 
forhold til andre potentielle leverandører. Om 
der er geografiske eller funktionelle områ-
der af organisationen, som oplever kritiske 
mangler.

2

UDVIKL
Nu da du har analyseret organisa-

tionens leverandører, er det vigtigt, at du 
prioriterer udvikling af dine leverandører. Del 
din viden med relevante ledere og kolleger i 
andre dele af organisationen, så de kan hand-
le velinformeret. Er det på tide at implemen-
tere en ny leverandørstrategi? Er det nød-
vendigt at afslutte samarbejdet med udvalgte 
leverandører? Etabler et stærkt samarbejde 
med indkøbsafdelingen og diskutter om det er 
nødvendigt med nye indkøbsprocesser.

3

SPAR 25-40% PÅ KONSULENTBUDGETTET

Supana’s Supplier Analytics™ hjælper dig med at skabe større gennemsigtighed på markedet 
for konsulentydelser. Du kan nemt indsamle og analysere organisa tionens leverandører af 
konsulentydelser. Vores brugere oplever markante forbedringer i organisationens udbytte, 
men også omkostningsbesparelser på op til 40%. 



DIT BIDRAG BETYDER NOGET

Du kan aktivt vælge at bidrage til at gøre marke-
det mere gennemsigtigt ved at dele din viden, 
om egne leverandører med andre. Dette sker 
anonymt på supana.com og dit udbytte er en 
opdateret topliste over de bedste leverandører 
indenfor dette opgaveområde, men du giver 
også dine kolleger en hjælp til at finde rundt på 
konsulentmarkedet.
 Har du spørgsmål til rapporten eller Supana, 
så hører vi gerne fra dig.

HVIS DU ER LEVERANDØR

Supana er konstant i gang med at undersøge 
markedet via egne direkte undersøgelser. Vores 
kunder benytter Supanas teknologi til at kvali-
tetssikre egne konsulentydelser. Leverandører 
laver kunderanalyser for at øge kvaliteten i egne 
ydelser og Supana har løbende dialog med inte-
resse- og brancheorganisationer.
 Leverandører som ønsker at øge gennem-
sigtigheden i markedet samt skabe endnu mere 
værdi for kunderne opfordres til at deltage i 
Supana’s Quality Assurrance Program, som 
muliggør en mere detaljeret rapportering og 
yderligere services. 
 Se yderligere information på supana.com

OM

Supana er en dansk startup virksomhed med 
fokus på Supplier Analytics™ teknologi. Vores 
teknologi forener købere og leverandører af 
rådgivnings ydelser.

Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed 
og tillid på markedet for konsulentydelser.

Supana skaber gennemsigtighed ved at analyse-
re og benchmarke købernes oplevelse af værdi 
og kvalitet.

Supana udfører objektive og unikke analyser af 
leverandørers kvalitet og værdi via vores Suppli-
er Quality  Framework™.

FAGLIG ANSVARLIG FOR 
RAPPORTEN

Supana™

Ulrik Schultz Brix
PhD i organisational analysis
Adm. direktør i Supana

Har arbejdet med assess-
ment, vurdering og kvalitet i 
mere end 15 år i konsulent-
branchen.

KONTAKT SUPANA

Email  contact@supana.com
Tlf  +45 25 13 00 84
Web supana.com

https://supana.com
https://supana.com/top
https://supana.com
mailto:contact%40supana.com?subject=
https://supana.com


Telekommunikation | Medicinal 
Medier  |  IT & TEKNOLOGI
FINANS  |  Bygge & anlæg  

UNDERVISNING  |  Sundhed 
Dagligvarer  | Olie & gas
Transport & logistik  |  Industri, 
produktion og fremstilling
RÅDGIVENDE VIRKSOMHEDER

Curia Management er en landsdækkende  
rekrutteringsvirksomhed med 20 års  erfaring 
indenfor rekruttering af direktører, ledere og 
specialister til dansk erhvervsliv:

AARHUS
Vester Allé 7
DK-8000 Aarhus C

AALBORG
Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Ø

KØBENHAVN
Langebrogade 5
DK-1411 København K

7020 0511    curia.dk


