
REKRUTTERINGSKONSULENT, DER KAN MATCHE LEDIGE TIL LØNNEDE SMÅJOBS

Kan du kompetenceafklare ledige kandidater gennem individuelle samtaler? Er du stærk ud i administrativt arbejde? 
 Kan du begå dig i rekrutteringsprocesser og matche kandidater fra kanten af arbejdsmarkedet med virksomhedernes
behov? Så er du måske, den vi søger til vores team i JobFOKUS i et barselsvikariat fra 01.12. 21 til 31.08. 22 – med
mulighed for efterfølgende forlængelse.

JobFOKUS driver rekrutteringsindsatsen Små Job Med Mening. Gennem opsøgende indsatser på virksomheder, sikrer vi
kompetencer til hele Nordjyllands erhvervsliv og skaber det gode match. Som rekrutteringskonsulent i JobFOKUS indgår
du i et nytænkende projekt, der udfordrer de konventionelle rammer for jobskabelse gennem formidling af småjobs til
folk fra kanten af arbejdsmarkedet.

Jobbeskrivelse

Til vores afdeling i Aalborg søger vi en resultatorienteret rekrutteringskonsulent. Du bliver direkte kontaktperson for en
eksisterende kandidatportefølje. Det er din opgave at preboarde kandidaterne, så de bliver klar til jobåbninger i det
arbejdsmarked, vi møder. Du kommer til at forestå introsamtaler for de nye kandidater, der løbende bliver tilknyttet
projektet. Proaktivt at igangsætte kandidaterne til FVU screening ved opstart i projektet og formidle relevant info til
kandidatens rådgiver og FVU-team hos FOKUS Folkeoplysning.

Rekrutteringerne i vores indsats bærer præg af mange ansættelser med korte deadlines. Du får ansvaret for at
udarbejde de vikar- og serviceaftaler, der indrammer ansættelserne. I dagligdagen bruger vi et system, der hedder
Borgerprotokol. Vi forventer, at du efter oplæring bliver dus med systemet, så du kan håndtere de administrative
opgaver, der ligger i vores registreringer.

Vi stiller ikke krav om en bestemt uddannelse, men vægter konkret erfaring, samarbejdsevner og resultater højt. Samt at
du kan stille egen bil til rådighed til det virksomhedsopsøgende arbejde.

Arbejdsopgaver

        Introsamtaler med nye kandidater tilknyttet projektet.

        Løbende individuelle kandidatsamtaler.

        Håndtere opgaver relateret til kandidaternes FVU-undervisning.

        Håndtere egen kandidatportefølje.

        Håndtere administrativt system og regneark.

        Matchning af kandidater i forhold til jobåbninger.

        Håndtere opgaver relateret til kandidaternes ansættelser.

        Virksomhedskontakt efter behov.



Faglige Kvalifikationer

Vi lægger vi vægt på, at du som rekrutteringskonsulent besidder følgende faglige kvalifikationer:

        Har forretningsforståelse og kan sparre med virksomhedsledere om deres rekrutteringsbehov.

        Erfaring med rekruttering og administration.

        Kreative evner til at skabe ”det perfekte match”.

        Erfaring med afklaring af lediges ressourcer og kompetencer.

        Kompetence til at anvende relevante IT-systemer i opgaveløsningen.

Personlige Kvalifikationer

        Er udadvendt og trives med opsøgende arbejde.

        Du kan lide at have travlt og gør gerne en ekstra indsats.

        Du følger opgaverne til dørs og tager ansvar for egne opgaver.

        Du er struktureret og systematisk.

        Du har en vindermentalitet og ønsker at gøre en forskel for kandidater fra kanten af arbejdsmarkedet.

        Du er udadvendt og engageret.

        Du tager teten og kommer selv med idéer.

Særlige Forhold

Vi tilbyder et attraktivt job i et åbent og uhøjtideligt miljø, hvor en flad organisation er kendetegnet. Du har mulighed for
at bidrage til de løbende strategiske overvejelser i det daglige arbejde sammen med dit team. Vi tror på, at det skal være
sjovt at gå på arbejde, og at vi opnår de bedste resultater i fællesskab. Vi vil være de bedste i alt, hvad vi gør – i vores
relationer med kunder, kandidater og hinanden.

Du bliver en del af et meget energisk team, som glæder sig til at byde dig velkommen. Du kan samlet set glæde dig til en
hverdag med gode kolleger, massevis af forskellige opgaver, en høj læringskurve og et lige så højt tempo. Du kan læse
mere om JobFOKUS på: www.job-fokus.dk

Yderligere oplysninger

Ansættelsesdato er 01.12.2021
Ansøgningsfristen er søndag 24.10.2021. Motiveret ansøgning og CV sendes på mail til Peter Lauritsen, JobFOKUS på:
peter@job-fokus.dk. Henvendelse omkring stillingen kan rettes på telefon 61158783. 

Der forventes at blive holdt samtaler tirsdag og onsdag 26./27. oktober.

http://www.job-fokus.dk/
mailto:peter@job-fokus.dk

