Executive Research Consultant
Laigaard & Partners A/S søger en Research Consultant til en udfordrende, alsidig og selvstændig stilling
inden for Executive Search.
Som Research Consultant bliver du en nøglemedarbejder i samarbejdet med vores kunder, og du skal
sammen med den ansvarlige konsulent deltage på kundemøder, afdække virksomheds- og jobprofiler,
selvstændigt udarbejde searchstrategier samt identificere og vurdere kandidater. Som Research
Consultant er du med til at udvikle folks karrieremuligheder. Du interesserer dig for, hvad mennesker
motiveres af, og hvilke kompetencer de skal til for at de lykkes i et nyt job.
Du bliver kandidatens første kontakt gennem interview på telefonen, og derfor forventes du at have
gode kontaktevner og en stor gennemslagskraft.
Du er interesseret i dansk erhvervsliv, er forretningsorienteret og kan agere sparringspartner for
konsulenter, kunder og kandidater, og du trives med at tage selvstændige initiativer og træffe
selvstændige beslutninger. Du vil få mange opgaver på samme tid, hvorfor det er vigtigt, at du har
evnen til hurtigt at sætte dig ind i nye brancher, kunder og områder, samt omstille dig i et tempofyldt
miljø. Samtidig er du professionel i din approach, og du forventer samme indstilling af dine kolleger.
Vi forventer, at du trives med en afvekslende hverdag og med at løse opgaver, der kræver metodiske
og analytiske evner kombineret med en god detaljegrad. Da stillingen er en koordinerende funktion,
hvor du skal styre processen fra projektstart og frem til kandidatens ansættelse, skal du have gode
projektstyringskompetencer.
Som person er du nysgerrig, vedholdende og resultatorienteret. Endvidere ønsker du at skabe
resultater, der gør en forskel, og du har et stort gåpåmod i forhold til at nå dine mål.
Vi har et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø, hvor humor, socialt samvær og aktiviteter, der udvikler
virksomheden og den enkelte medarbejder, er i højsædet.

Faglige kvalifikationer
• Du har en akademisk baggrund og er uddannet cand.merc., ingeniør, antropolog, sociolog,
etnolog, dataanalytiker, eller en anden relevant uddannelse.
• Du kan være nyuddannet eller have 2-3 års erfaring. Det vigtigste er, at du kan og vil.
• Du har med fordel erfaring med search og rekruttering eller erfaring fra et analyseinstitut.
• Du har gode IT-kompetencer, ser muligheder i dem og kan arbejde struktureret med dem.
• Du er velformuleret og kan begå dig på dansk og engelsk på højt niveau – både mundtligt og
skriftligt.
• Du har med fordel kendskab til, eller erfaring med, telefoninterviews, da det er centralt i
stillingen.

Personlige kvalifikationer
• Du er en udpræget selvstarter, som trives med at løse opgaver på egen hånd og du kan
samtidig indgå i teams.
• Du er resultatorienteret og målrettet.
• Du har gode kontaktevner - også i en telefon.
• Du trives i et dynamisk og uformelt miljø.
• Du trives med et højt tempo, mange bolde i luften og skarpe deadlines.
• Du har en pragmatisk, analytisk og systematisk tilgang til dit arbejde.
• Du har en naturlig interesse for mennesker.
Vi tilbyder
Et afvekslende job i en fremtidsorienteret og dynamisk virksomhed, hvor ikke to dage er ens, og hvor
du i høj grad selv er med til at præge din hverdag. Vi er en lille organisation, hvor du bliver en central
del af et energisk team, der er præget af godt humør og stor sparring. Vi tilbyder spændende karriereog udviklingsmuligheder i et miljø, hvor engagement, kvalitet og resultater hænger nøje sammen.
Send din ansøgning og dit C.V. på e-mail hrm@laigaard-partners.com
Vi behandler din henvendelse fortroligt og tager kandidater til samtale løbende.
Yderligere oplysninger kan du kontakte Head of Research Marie Hvidt 50 96 07 96 eller Executive
Researcher Laura Lauridsen 25 25 02 05.
Siden 1998 har Laigaard & Partners A/S fightet for at sikre den højest mulige kvalitet i den
skandinaviske konsulent- og rekrutteringsbranche. Vi arbejder kompromisløst for at gøre os fortjent til
igen og igen at blive valgt som vores kunders foretrukne rekrutteringspartner, og vi kan med stolthed
konstatere, at vi til stadighed holder en træfsikkerhed i vores rekrutteringer på over 98%, og derfor
har vi en stor og trofast kundeplatform, som konstant vokser. Læs mere på www.laigaardpartners.com.

