Ny Europæisk HR støtte fra TALENT FINDER A/S

(Life Science, HR, IT & Job marked)

TALENT FINDER® A/S en international rekrutterings- og headhunter virksomhed med repræsentation og partnere i 75 lande.
Vi har mange danske kandidater og flytbare internationale kandidater ”på lager” via egne kontorer og Talent Finder®.
Få kandidater til fastansættelser, vikariater eller som konsulenter indenfor få dage.
Den danske Life Science industri melder udsolgt på kvalificeret arbejdskraft men Talent Finder® tilbyder arbejdskraft og
headhunting af erfarne danske farmaceuter og ingeniører samt nyuddannede og fra udlandet. Dette tilgodeser de manglende
ressourcer og ekspertise i projektmiljøet, som er en udfordring for virksomhedernes ekspansion og produktudvikling.

Innovation Support A/S har 25 års erfaring og tilbyder:
•
•
•
•
•
•

TALENT FINDER® med danske og udenlandske kandidater fra vores internationale afdelinger og partnere
MATCH CARE for levering af kandidater som ellers ikke er jobsøgende
EGNE DANSKE KONSULENTER som kan starte i dag heriblandt flere PhD’ere (IT, HR, Ingeniører og Farmaceuter)
OUTPLACEMENT for omplacering og karrierepakker for medarbejdere, afdelinger eller virksomheder der skal spare
LIFE SCIENCE ROUND TABLE til løsning af flaskehalse, mindre opgaver og projekter
LIFE SCIENCE JUNIOR CARE universitets Alumne samarbejde i flere lande

Talent Finder® giver adgang til 5.940 nye danske og internationale medarbejdere (ingeniører, farmaceuter og IT).
Vælg imellem lederrekruttering, fastansættelse, vikar eller konsulent og spar både tid og penge.
Kandidater får gratis flere fordele: kortere ansættelse proces, større sandsynlighed for ansættelse, anonym profil uden dit
navn og billede (du kan anonymt søge nyt job, mens du er i arbejde andetsteds), og du får sparing og hjælp under dit
karriere forløb. Nogle af de bedste arbejdspladser er kun tilgængelige via Talent Finder® A/S, så det kan være værdifuldt for
dig, at blive optaget i Talent Finder® med dit CV.
Historie: Talent Finder A/S er et samvirke af danske partnere som har lavet rekruttering siden 1987. Vore
forretningspartnere i Talent Finder® er verdens førende rekrutteringsbureauer bl.a. RGF (Recruit Rank Nr. 1 / start 1960).
DHR (Nr. 4 / start 1980), Transearch (Nr. 5 / start 1982) samt Heidrick & Struggles (Nr. 8 / start 1953).
De over 275 kontorer dækker behovet for rekruttering, leder rekruttering, normal jobformidling og vikarer.
Referencer inkl. partnere: 89% af Forbes TOP500, Google, Mærsk, Novartis, Pfizer, Amgen, Merck, Roche, Novo Nordisk,
GlaxoSmithKline, CVS, Lilly, Philips, Siemens, Rambøll, Danone, Nordea, Shell, Daimler, Amazon, PWC, Deloitte, EY,
Accenture, IBM, Apple, Microsoft, eBay, Carlsberg, BASF, SAP, Canon, Sony og mange flere.
Innovation Support A/S giver rådgivning på mange områder, og har bl.a. hjulpet industriens ledere med teknologiske
løsninger, design, kvalitetssikring, forsyningssikkerhed, produktudvikling og risikovurdering.
Se hvem vi er på: innovationsupport.net/pharma eller ring på telefon +45 3217 7777.

Med de bedste hilsener fra
Innovation Support A/S www.innovationsupport.net
Michael Rasmussen, Direktør, Telefon +45 3217 7777 lokal 277
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