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Fordele ved Talent Recruiter

Webbaseret løsning – både centralt og decentralt

Brugervenlig platform for alle

Fleksibilitet med mulighed for tilpasning

Innovativt og moderne 

Få overblik med få klik

Konstant udvikling af funktionaliteter 

Fuld servicepakke med webinars, nyhedsbrev og brugerseminar 

Dansk, norsk, svensk og engelsk support via e-mail, telefon eller live chat 

4 årlige opdateringer med alt inkluderet 

Employer Branding med egne farver, billeder mm.

Talent Recruiter er intuitivt og enkelt at bruge, både 
for den som skal søge, og for den som skal ansætte. 

Mobiltilpasset løsning til kandidater

Rekrutteringsapp til alle brugere

Masseindkaldelse til interview – først til mølle

Direkte kalender integration til Outlook – også med præbooking

Individuel valg af kolonner på kandidatlisten 

Kommuniker via SMS fra systemet 

Fritekstsøgning i alle dokumenter – og på tværs af alle stillinger

Kompetencebaseret rekruttering 

Opsæt specifikke jobprofiler 

Generering af ansættelseskontrakter med digital signatur 

Direkte publicering til alle sociale medier 

Video CV

Søg med LinkedIn

Muligheder ved Talent Recruiter 

Annoncer med Google Maps, kontaktpersoner, videoer, links, deling 
via sociale medier og billeder mm.



”Ønskedrømmen for alle der arbejder 
med rekruttering. Enkelt og overskueligt”
Jan Erik Karlsen, HR Nordic Specialist, Nordea



Funktionaliteter i Talent Recruiter

Ledige stillinger/uopfordrede 
ansøgninger/jobagent

Færdiggør din annonce i rekrutteringssyste-

met og publicer den på selvvalgte medier

Det er muligt at have flere forskellige CV 

databaser/emnebanker til uopfordrede an-

søgninger

Jobagenten kræver kun en e-mail eller et mo-

bilnummer på kandidaten

Automatisk sletning 
af kandidater

Systemet opsættes til at slette kandidater 

automatisk efter eget ønske. Kandidaten mod-

tager automatisk en e-mail om dette f.eks. 14 

dage før sletningen, hvor han/hun kan vælge at 

fortsætte med at være registreret i databasen.

Stil kandidaten
stillingsspecifikke spørgsmål

Find nemmere frem til de relevante kandidater 

ved at benytte stillingsspecifikke spørgsmål 

både i ansøgningsprocessen, men send også 

spørgsmål til kandidater, som allerede er i 

databasen.

’Tak for din ansøgning’, ’Indkaldelse til 
samtale’, ’Sendt til test’, ’Afslag’

Systemet har ubegrænset muligheder for kom-

munikationsskabeloner, så du nemt og hurtigt 

kan vælge at kommunikere med flere kandidat-

er på én gang.

Alle kandidater modtager automatisk en e-mail 

med ’Tak for din ansøgning’.

Jobprofiler

Opsæt specifikke jobprofiler i systemet og 

tydeliggør hvilke opgaver, der ligger i stillingen 

på kort og lang sigt samt hvilke kompetencer, 

der skal være til stede for at bestride stillingen.

Interview- & referenceskemaer

Anvend interview- og/eller referenceskemaer i 

systemet, så alt er samlet. Interviewskemaerne 

kan udfyldes efter et givent interview. Refer-

enceskemaerne kan udfyldes i forbindelse med 

en telefonsamtale eller efter indhentning af en 

reference.



Udskriv alle kandidatdokumenter 
via PDF fil

Få alle dokumenter samlet i én fil, som du 

kan gemme, printe ud eller videresende til en 

kollega.

Vælg de relevante kandidater og lav en samlet 

PDF fil med kun få klik.

Direkte integration til sociale medier, 
mobile enheder samt e-mailsystemer

Publicer direkte til:

Masseindkaldelse af kandidater

Afsæt tid af til afholdelse af interviews ud 

fra flere tidspunkter til flere kandidater med 

kun få klik. Indkald dem direkte fra rekrutter-

ingssystemet, og kalenderaftalen finder du 

direkte i din egen e-mail.

Ansættelsesudvalg/
Hiring Committee

Få overblik over dine kollegers vurdering af 

kandidater og se en gennemsnitlig/samlet 

score på hver enkelt kandidat. Her ser du både 

de ansættelsesudvalgsmedlemmer, der allere-

de har vurderet kandidaten samt de medlem-

mer, der mangler at afgive deres vurdering.

Godkendelse/Requisition

Digitaliser processen ved at anvende godken-

delse direkte i systemet. Den godkendende 

myndighed skal først godkende, før processen 

kan fortsætte. Godkendelsen kan benyttes 

på to måder, både før der kan oprettes en ny 

stilling samt før publicering af annoncer.

Kompetencebaseret rekruttering

Vælg hvilke kompetencer der er vigtigst for 

stillingen, og opret egen interviewguide for 

hver stilling. Ved at vælge forskellige områder, 

finder du automatisk frem til relaterede spørg-

smål, som du kan gøre brug af.

Medier som hjemmeside og intranet...

Jobportaler som Jobnet, Jobindex, 

Jobzonen, Stepstone m.fl.

E-mail systemer som Outlook, Gmail,

Hotmail m.fl.



Rekrutter direkte via mobilen

Download vores rekrutteringsapp og vær på 

forkant med rekrutteringerne.

Følg alle rekrutteringer direkte på din 

mobiltelefon. Du kan nemt og hurtigt se alle 

kandidater, læse deres vedhæftede dokument-

er og derefter rangere dem, skrive et notat 

eller kommunikere direkte med kandidaten. 

Den kan downloades fra App Store og Android. 

Digital signatur med e-Boks og NemID

Ansættelseskontrakten kan sendes direkte til 

kandidatens e-Boks, hvor kandidaten under-

skriver med sit NemID. Efter underskriften, 

sendes kontrakten direkte tilbage til Talent 

Recruiter. 

On- & Offboarding modul

Automatiser dine interne processer ved 

ansættelse af nye medarbejdere. Informer alle 

relevante personer i virksomheder med kun få 

klik.

Integrationer til HR systemer, AD, 
lønsystemer samt testværktøjer

Gennem disse integrationer kan kandidater 

samt andre relevante oplysninger eksporteres 

direkte til de respektive HR systemer, AD samt 

lønsystemer. Anvend testværktøjer direkte via 

systemet. Vi tilbyder API dokumentation, hvor 

dette kan benyttes til integrationsmuligheder.

Der er også understøttelse for Single Sign on 

ved integrationer.

Funktionaliteter fortsat...



Kunderne siger …

”Det er afgørende, at man som virksomhed har et brugervenligt 
e-rekrutteringsværktøj, der sikrer, at de jobsøgende får en god 
brugeroplevelse”

Pernille Sandberg, HR- og Kommunikationsansvarlig, Falck Group Assistance

”Vi har et stort organisationshierarki, der skulle passe ind i 
rekrutteringssystemet, og den opgave har HR Manager været rigtig 
gode til at løse.”

Sussie Munch, HR Konsulent, TDC

”Vi er glade for, at benytte systemet Talent Recruiter i vores daglige 
arbejde. Det skaber overblik over rekrutteringsprocessen og samler al 
information fra de forskellige opgaver et sted, hvilket i høj grad letter 
arbejdsgangene.”

Morten Ballisager, Direktør, Konsulenthuset ballisager A/S

“Moderniseringsstyrelsen har valgt at systemunderstøtte rekruttering-
sprocessen i det offentlige med henblik på at øge kvaliteten i 
rekrutteringsprocessen, lette den administrative opgave og forenkle 
overholdelse af reglerne på området. Statens eRekruttering leveres af 
HR Manager og deres rekrutteringsløsning. Systemet kan beskrives 
som et fleksibelt standardsystem og er gennem Moderniserings-
styrelsens krav til systemet tilpasset en offentlig kontekst.”

Niels-Christian Aaen Hegelund, Fuldmægtig, Moderniseringsstyrelsen

“Skønt at have alle kandidater samlet ét sted – og dejligt effektivt!”

Karin Dupont, Rekrutteringskonsulent, DSB
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