
 

Rekruttering af økonomimedarbejdere

Har du brug for en ny medarbejder  
inden for økonomi, løn eller regnskab?  
Så er Accountor et sikkert valg. 
 
Vi er nordens største regnskabshus og 
arbejder hver dag indgående med alle  
dele af økonomifunktionen. Vi har  
specialiseret os i rekruttering i alle  
roller inden for økonomi og regnskab,  
fra bogholder til økonomichef. 

Vi sikrer et bredt rekrutteringsfelt
gennem vores omfattende opdaterede 
kandidatdatabase og via Search &  
Selection finder vi hurtigt den rette  
medarbejder til din virksomhed. Vi har et 
stort netværk i branchen og kan derfor 
finde frem til de bedst egnede kandidater, 
hvad enten du har brug for medarbejdere 
til specialist- eller lederroller.

Topkandidater via Search
I tillæg til udvælgelse blandt aktive  
jobsøgere via jobopslag, kontakter vi 
de bedste ’inaktive’ jobsøgere gennem 
diskret Search i markedet. På den måde 
kan vi give vores kunder adgang til top -
kandidater, som ikke selv henvender sig 
via jobopslag.  

Et komplet rekrutteringsforløb  
– garanti for match
Vores erfarne rekrutteringsteam kan  
enten sammensætte et komplet rekrut-  
teringsforløb eller bidrage til et allerede  
eksisterende forløb i din virksomhed. 
Rekrutteringsprocessen består typisk  
af en grundig afklaring af krav og behov,  
annoncering, interviews, personligheds -
test og faglige test, samt reference-  
tagning, vurdering og evaluering. 

Vi har en høj hitrate i at finde den rette 
medarbejder til jobbet, og vi giver garanti 
for match.

Skal vi finde din nye  
økonomimedarbejder?

Kontakt:

Markedschef 

Jesper Ekstrand

T:  41 95 38 05
 jesper.ekstrand@accountor.dk/ E:

 salg@accountor.dk

•   Alle profiler - bogholdere, 
lønkonsulenter, controllere og 
regnskabschefer

•   Accountor har Danmarks største 
kandidatdatabase indenfor 
økonomi og regnskab

•   Høj hitrate i at finde den rette 
medarbejder til jobbet

•   Personlighedstest og faglige 
test

•   Komplet rekrutteringsforløb, 
både Search & Selection

•  Fast fee og garanti 
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