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I kender allerede

DEN BEDSTE
til jobbet
Relocare kan hjælpe jer med at få den medarbejder, der står øverst på ønskelisten.
Professionelt og uden en lang, dyr rekrutteringsproces.
Han sad hos den største konkurrent i Tyskland og var på vej til et attraktivt, godt lønnet
job i Mellemøsten. Med Relocares hjælp er kursen nu sat mod Danmark. Både arbejdsgiver og medarbejder har sat sin underskrift på ansættelseskontrakten med stor tilfredshed og kan forvente et langt, solidt samarbejde - for både forventninger til løn, et godt,
sammenhængende liv samt andre vigtige behov blev afstemt gennem vores service.
Vi kan også hjælpe jer med at få nummer 1 på listen - uden en opslidende rekrutteringsproces, der koster både kroner, timer og arbejdsglæde. Det kan spare mange ressourcer
til fx stillingsannoncer og HR-timer.

En allround service
Internationale virksomheder, som jeres, har fingeren på pulsen og ved, hvor den næste
medarbejder sidder. Hos Relocare har vi højtkvalificerede, kulturelle kompetencer og en
stærk forståelse af de krav, som begge parter stiller. Jeres ønsker og vores kvalifikationer
kan få gå op i en højere enhed og blive den brik som mangler i puslespillet for at gøre
medarbejderen interesseret i jeres virksomhed, eller interesseret i at flytte til Danmark.
Vi kender samspillet mellem kulturer på det internationale arbejdsmarked. Vi kan være
med til at afstemme de hårde og kontante behov som lønforhandlinger og arbejdsforhold. Men skal medarbejderen vælge jer og Danmark til, skal de bløde sider også
være en del af ligningen – muligheden for et godt familieliv, nye venner og netværk samt
et trygt hjem. Med vores hjælp skaber I ikke kun muligheden for at den bedste
medarbejder får øje på jer, men også for at vedkommende bliver hos jer i lang tid.
Relocare har en meget høj fastholdelsesrate på vores indstationeringer.
I løbet af processen er vi blandt andet inde over behovsafdækning, lønforhandlinger,
skatten, krav til arbejdsforhold, de kulturelle barrierer og fremvisning af det nye liv i
Danmark.

Har I spørgsmål eller
ønsker I en vurdering af,
hvordan vi kan hjælpe
netop jer, så kontakt
administrerende direktør
Else Christensen:

Kontakt:
+45 20 85 17 11

info@relocare.dk
Se mere på relocare.dk

