
Bli bättre på 

rekrytering!
Öka kvalitet, träffsäkerhet och effektivitet i dina 

rekryteringar – gå vår intensivutbildning

E

Trött på kostsamma felrekryteringar? Med vår 

utbildning ökar era möjligheter att hitta rätt kompetens 

samtidigt som ni får verktyg för att bygga ert varumärke 

som arbetsgivare starkare.

www.media720.se



Att kunna rekrytera de bästa kandidaterna

08-554 205 71 | www.team720.se

Plats

Utbildningen sker i Team720s lokaler 

eller på plats hos er.

Utbildare

Peter Berg och Magnus Wallén, 

rekryteringskonsulter på Team720. 

Båda har har lång erfarenhet av 

rekrytering och organisationsutveckling.

Prisexempel

Kontakta oss för upplägg och pris för 

företagsanpassade kurser. 

Alternativ

Vi arrangerar även företagsanpassade 

utbildningar.

Kontakt

För ytterligare information om 

utbildningarna och bokning kontakta: 

Peter Berg,

peter.berg@team720.se

Mobil: 0702–955578.

Allt fler företag väljer att rekrytera på egen hand, men att genomföra professionella och 
effektiva rekryteringsprocesser är inte lätt. Med rätt kunskaper i bagaget kan du 
undvika otydliga befattningsbeskrivningar och kravprofiler vilket ofta leder till att fel 
kandidater söker. Ostrukturerade intervjuer med fel typ av frågor samt utdragna 
processer som gör att de ”heta” kandidaterna väljer att söka andra jobb, inte minst när 
det gäller digital spetskompetens.

Fällorna är många och kan innebära att du helt enkelt rekryterar fel person. Dessutom 
kan ditt varumärke som arbetsgivare försämras. Något som idag kan vara avgörande 
för att lyckas attrahera duktiga medarbetare. Vill du lära dig att undvika fällorna? 
Investera i vår effektiva och pedagogiska rekryteringsutbildning.

Vår utbildning utgår från vår metodik kring kompetens-

baserad rekrytering som bygger på flera års erfarenheter och 

de senaste insikterna från forskningen.

Förutom konkreta tips och ny kunskap har du efter

utbildningen tillgång till de verktyg och mallar som gör att du

ökar träffsäkerheten i dina kommande rekryteringar.

. 

Kursplan, två halvdagar

- Rekryteringsprocessens delar

- Befattningsbeskrivningar/arbetsanalys

- Kravprofil/annonsering/rekryteringskanaler

- Urvalsprocessen, bedömning av cv/meritförteckningar

- Kompetensbaserad intervjuteknik och referenstagning

- Personlighetstester/färdighetstester

- Onboarding – varför och hur?

- Etik och moral, värderingarnas betydelse och GDPR

- Employer Branding – hur blir ditt företag mer attraktivt?

Målgrupp

- Rekryterande chefer på avdelnings- och gruppnivå

- Ägare, vd och hr-ansvarig på mindre företag

mailto:peter.berg@media720.se

