
“Ønskedrømmen for alle der arbejder med rekrutteringer. Enkelt og overskueligt.”
Jan Erik Karlsen, Nordea

HR Manager Talent Recruiter er et førende webbaseret rekrutteringsværktøj, som effektiviserer rekrut-
teringsprocesserne ved at automatisere de administrative opgaver, der forekommer ved rekruttering. 
Talent Recruiter er intuitivt opbygget og enkelt at bruge, både for ansøgere, og for den som skal ansætte.  

Fordele ved Talent Recruiter:
• Professionel karriéreportal på hjemmesiden som håndterer ansøgninger og uopfordrede 
   ansøgninger
• Reducerer op til 80% af den tid brugt på at administrere rekrutteringer
• Søgbar kandidatdatabase og logføring af aktivitet
• Online - dine data er altid opdateret og tilgængelige
• Meget stabilt, ISO-certificeret operationelle procedurer med en oppetid på mindst 99,9% i løbet af   
   de sidste tre år
• Fleksibelt system som kan tilpasses til den enkelte organisations/branches behov med over 570
   indstillinger
• Stærk fokus på produktudvikling - med fire opdateringer om året, gratis for alle kunder
• Fokus på ansøger: ansøgere kan tilføje egne dokumenter og CV
• Kunden kan udarbejde sine egne ansøgningsskemaer, tilpasset hver enkelt stilling

TALENT  RECRUITER



Professionel arbejdsgiver 
HR Manager Talent Recruiter bidrager med at skabe 
et positivt billede af dig som en professionel arbejds
giver ved at vise de karrieremuligheder og udviklings-
muligheder din virksomhed kan tilbyde. Udover en 
liste over ledige stillinger er der en “JobAgent”, som 
interesserede kan abonnere på og automatisk mod-
tage emails fra, hver gang en ny stilling er slået 
op. Kandidaten kan nemt få adgang til alle tidligere 
gemte ansøgninger og dermed undgå at udfylde alle 
tidligere oplyste oplysninger hver gang en ny spæn-
dende stilling optræder. 

Du som arbejdsgiver vælger, hvordan hjemmesiden 
skal se ud, og hvordan annoncerne skal se ud. Skal 
de ledige stillinger være en integreret del af hjemme
siden eller åbnes i separat vindue? Vil du have en film 
med et link til ansøgningsskemaet? Alt er muligt.

Nemt for arbejdsgiver
Talent Recruiter er opbygget omkring en intuitiv 
bruger grænseflade. Systemet er webbaseret, så alt 
hvad du behøver for at oprette et nyt rekrutterings
projekt, eller gå igennem ansøgningerne, er en PC 
forbundet til internettet.

Enkelt for kandidater
Det er vigtigt, at systemet er nemt for dig som arbejds
giver, men det er lige så vigtigt, at det er enkelt og 
nemt for de mange kvalificerede kandidater, du gerne 
vil have til at ansøge. Der er masser af tidskrævende 
systemer, der tvinger kandidater til at udfylde store 
mængder af irrelevant information. HR Manager Tal-
ent Recruiter giver dig mulighed for at tilpasse de oply-
sninger, der kræves for hver stilling. Kandidaten kan 
vedhæfte CV og andre dokumenter.  Har kandidaten 
søgt tidligere, er det ikke nødvendigt at udfylde de 
samme oplysninger igen, men blot tilføje ansøgning og 
andre relevante dokumenter. CV’er i ethvert format er 
naturligvis fuldt søgbare for dig som arbejds giver. 

Organisér de uopfordrede de ansøgninger
Talent Recruiter giver mulighed for at organisere de 
uopfordrede ansøgninger baseret på specifikke job-
kategorier. Kandidaterne har igennem emne banker 
mulighed for at vedhæfte CV og lægge sig i den emne-
bank, der bedst matcher deres interesser og evner. 
Dette gør det mere relevant og motiverende at ind-
sende en uopfordret ansøgning. Som virksomhed får 
du et bedre overblik over de relevante uopfordrede 
ansøgninger, hvilket igen hjælper til at rekrutterings
processen og kommunikationen optimeres.

Overskueligt
På startsiden i Talent Recruiter er der et øjebliks-
billede over alle dine rekrutteringsprojekter.  Her er 
en oversigt over antallet af nye ansøgninger, og hvor 
langt du er kommet i processen, samt i hvilke medier 
du har annonceret.



Altid up to date
Alle ansøgninger, CV’er og noter gemmes online, så 
det er altid let for både virksomhed og kandidater at 
holde alle oplysninger ajour. Dette gør det nemt at 
dele informationen internt.

Effektivt
Med Talent Recruiter får du en kandidatdatabase, 
hvor du hurtigt kan søge og finde kandidater med 
den ønskede profil og/eller færdigheder og tilskynde 
dem til at søge den ledige stilling. På denne måde 
effektivi seres rekrutteringsprocessen betydeligt, og 
sparer dig tid og penge på annoncering. 

Kandidatdatabasen indeholder alle ansøgninger  
også de uopfordrede.  Alle ansøgninger er organi
seret i lister over kandidater til hver enkelt rekrutte
ring. Ansøgerlisten kan sorteres og filtreres i henhold 
til dine kriterier, så du kun får dem, der matcher din 
ønskede profil. 

Brugerroller
For at sikre fortrolighed,  kan du bestemme, hvem der 
får adgang til oplysningerne om enkelte rekruttering. 

Systemet indeholder brugerroller med forskellige ad-
gangsniveauer. Du kan også oprette  egne definerede 
roller og bestemme, hvilke rettigheder de har. 

Et system for alle 
Vi tilbyder et system, der tager hensyn til dine sær-
lige organisatoriske behov.  I samarbejde med dig kan 
vi identificere, hvad du har brug for i dag, mens der 
også tages hensyn til, hvad der kan være behov for i 
fremtiden. 

Du skal føle ejerskab for systemet. Organisations-
strukturen viser din organisation med de brugerret-
tigheder og roller, du ønsker. Den arbejdsgang, der 
passer til dine forretningsprocesser og sprog.

Udviklet for rekrutteringskonsulenter....
Vi vover den påstand, at vi har den mest fleksible 
rek rutteringsløsning på markedet. Systemet har over 
500 funktionaliteter, der kan slås til og fra, for at opti-
mere den enkelte kundes oplevelse af systemet. 

...af rekrutteringskonsulenter 
HR Manager blev etableret i 2003  af specialister i 
HR og rekruttering. Selskabet har siden haft en kon-
stant vækst og er i dag en af Skandinaviens førende 
leverandører af moderne rekrutteringssystemer med 
en AAA rating fra D & B. Ud over hovedkontoret i Oslo, 
har vi kontorer i Sverige, Danmark, Finland, de baltiske 
lande og Indien, samt en række partnere over hele 
verden. Talent Recruiter benyttes i over 50 lande på 
alle kontinenter. I Skandinavien har vi over 400 kunder. 
Herunder både internationale, nationale og lokale, i 
både den private og den offentlige sektor.



Organisationsplan
Afdelinger i virksomheden kan anvende hele organisations-
strukturen i Talent Recruiter og tage hensyn til alle behov i or-
ganisationen: sine egne brugere, email skabeloner, ansøgnings
skemaer, sprog, annonce skabeloner, medier, liste over projekter 
osv. Hver afdeling kan vælge, hvilke oplysninger de vil dele med 
andre, og brugerrollerne bestemmer hvad man kan få adgang til.

Kandidatliste
Oversigt over kandidater, og de oplysninger, du ønsker vist. Lis-
ten kan blive sorteret, og kandidaterne kan rangeres og tildeles 
ikoner.

Screening
Du kan oprette screeningsspørgsmål til et hvert rekrutterings
projekt, der kan kædes sammen med ansøgningsskemaet, eller 
sendes ud efterfølgende i en email. Derefter kan du sortere an-
søgerne på de kriterier, du har defineret. Systemet giver mulig
hed for mange forskellige typer af spørgsmål og arkiv.

E-mail/SMS
Hurtig kommunikation kan automatiseres ved hjælp af skabe-
loner eller personlige beskeder. Disse kan tilsluttes status eller 
kalenderfunktion og sendes direkte eller med forsinkelse.

Automatisk afpublicering
Annoncen vil automatisk blive afpubliceret fra både intranet og 
hjemmeside efter ansøgningsfristen.

Link til ansøgningsskema
Automatisk genereret link som kan bruges i forbindelse med en 
annoncering online udover de mest almindelige portaler vi er for-
bundet med.

Projektinvitation
Email til projektets deltagere, der omfatter et login link, hvor 
de kan begynde at bruge systemet. 

Ansættelsesudvalg
Alle involverede kan rangere kandidaterne og skrive kommen-
tarer. Gennemsnitsscore vises på kandidat listen for formanden 
for udvalget.

Kalenderfunktion
Sæt de aftalte tidspunkter i kalenderen og indkald kollegaer el-
ler kandidater pr. telefon, email eller SMS. Dette kan kombi-
neres med en påmindelses SMS, eksempel en dag i forvejen. 
Aftalerne kan eksporteres til MS Outlook eller Lotus Notes. 

Filarkiv
Bruges til at uploade dokumenter vedrørende konkrete rekrut-
teringer eller afdelinger.

Kandidatdatabase
Giver dig mulighed for at søge i alle rekrutteringsprojekter og 
alle kandidater, der er registreret i systemet, med fritekstsøg
ning i dokumenter og noter. Søg efter dine egne brugerdefi-
nerede rangeringer, ikoner, screeningsspørgsmål osv.

Sletning af kandidater
Indstillinger der automatisk sletter kandidater fra systemet, så 
datalovgivningen overholdes.

For administratorer
Brugeradministration
Opret og redigér brugere. Tilføj roller og adgangsniveauer for disse.

Brugerroller
Definér hvad de forskellige brugerroller skal se og kunne i systemet.

Ansøgningsskema
Du kan skræddersy ansøgningsskemaer, både til specifikke op-
slag og afdelinger.

Annoncering
Udarbejd layoutskabeloner til annoncer, for bestemte projekter, 
afdelinger eller hele systemet.

Kundetilpassede tekster
Redigér og tilpas alle tekster som vises på hjemmesiden, inde i 
Talent Recruiter, emails osv.

Drop-down-lister
Oprette og redigere indholdet af alle relevante dropdown lister 
i ansøgningsskemaet.

Ikoner og rangeringer
Redigér og tilføj brugerdefinerede ikoner og rangeringer, som 
du senere kan søge efter i kandidatdatabasen.

Hjemmeside
Ledige stillinger/uopfordrede ansøgninger
En liste som indeholder alle ledige stillinger som er publiceret på 
hjemmesiden/intranettet. Organiserer uopfordrede ansøgninger.

Sortering af ledige stillinger
Tillader sortering af de ledige stillinger, for eksempel, afdeling, 
job titel eller kategori.

JobAgent  
Denne side giver mulighed for kandidater at indtaste deres email
adresse og få besked, når en ny stilling er annonceret på hjemmesiden.

Egen login side for kandidater
Ansøgere kan logge på med eget brugernavn og password og se 
tidligere søgte job, og opdatere oplysninger.

Øvrige muligheder i Talent Recruiter
Integrationer
Talent Recruiter kan nemt oprette integration til HR og løn
systemer, såsom SAP HR, Microsoft Dynamics, PeopleSoft, etc., 
samt jobportaler som Jobzonen, Jobindex, Jobnet, Ofir, Step 
Stone etc. Single Sign On understøttes også.

Import/eksport
Talent Recruiter understøtter import og eksport af data gennem 
velkendte grænseflader, såsom Feed og XML. Kandidatlister kan 
nemt importeres til Talent Recruiter og kandidatoplysninger 
med vedhæftede filer kan nemt eksporteres.

Tilgængelige sprog
Systemet understøttes på: norsk, svensk, dansk, finsk, engelsk, 
tysk, spansk, russisk, hollandsk, polsk, estisk, lettisk og litauisk – 
med flere under udvikling.

Hovedfunktioner i HR Manager Talent Recruiter



HR Manager Talent Solutions ApS 
Vester Voldgade 6,1 
DK 1552 København V
Tlf +45 72 44 06 44
epost: info@hrmanager.dk
web: www.hrmanager.dk

Kontakt os for mere information og en uforpligtende demonstration:

”Vi valgte at skifte til HR Manager Talent Recuiter, pga af deres stabilitet, fleksibilitet, 
funktionalitet samt kompetente support. Vi havde netop opbygget et prisvindende 
career site, da vi valgte at skifte til HR Manager Talent Recruiter, så derfor skulle re-
krutteringsløsningen indeholde samme kvalitet som resten af vores site, og dette har 
bestemt været tilfældet. Vi har været glade for skiftet og benytter systemet på lokal 
sproget i alle de lande Dong Energy er repræsenteret.” 
Gry Egstrup, HR senior konsulent, Training & Development DONG Energy

”Vi har oplevet at vores rekrutteringsproces er blevet mere effektiv ved at benytte HR 
Manager Talent Recruiter. Løsningen er blevet en integreret del af Nordea og bruges af 

såvel HR medarbejdere, som ledere. Især brugervenligheden har været et stort plus i 
forhold til at anvende systemet ude i de enkelte afdelinger og på tværs af lande. 

Systemet har endvidere konstant udviklet sig i den periode Nordea har benyttet det, og 
mange af vores udviklingsønsker er blevet hørt i den forbindelse.”

Pernille Minnet Møller, HR Communication Specialist at Nordea Danmark

Testimonials:

”Vi har et konstant fokus på optimering af processer i Københavns Lufthavne og har 
med stor succes benyttet  HR Manager Talent Recuiter til at optimere vores rekrut-
teringsprocesser. Vi benytter systemet med succes, på både emnebanker og til al-
mindelige opslag. Især screeningsmodulet har vi anvendt til, konstant at holde vores 
ledere skarpe på den faglige profil hos kandidaten.”   
Anja Lawson, HR partner, Københavns Lufthavne 

Et udvalg af vores kunder i Danmark:


