Interim- & Projektansættelser:
Har du behov for kvalificeret medarbejdere, der kan løse tidsbegrænsede opgaver? Er din virksomhed i en overgangsfase, har I f.eks.
ansættelsesstop eller har i mange projekter igang, som kræver ekstra resourcer og kompetencer? Så kan ind-lejning af midlertidige
medarbejdere være løsningen.
Hos ReQT Consulting A/S er vi specialister i at matche jobs og kandidater med den rette tekniske baggrund. Vi arbejder målrettet og fokuseret
med henblik på levering af de rette personlige- og faglige kompetencer.
Vores konsulenter er dedikerede og arbejder effektivt og målrettet på at finde den bedst egnede kandidat til dit projekt eller din midlertidige
opgave.
Vi tilbyder kompetente og handlekraftige kandidater, der kan træde til med kort varsel. Det gælder uanset, om du har brug for:

•
•

Medarbejdere til projektansættelse
Interimansættelse for en længere periode

Vi udvælger de bedst kvalificerede kandidater til opgaven. Vi sørger for en grundig introduktion til dig af præsenterede kandidater, så du får et
godt indblik i kandidaternes faglige og menneskelige kompetencer. Vores erfaringen er, at denne tilgang er den mest effektive og succesfulde
for alle involverede parter i processen.
Hovedparten af vores kandidater er ansat hos os i interim- / projektperioden. Det giver et tættere samarbejde mellem kandidaterne og os, og
samtidig giver det kandidaten mulighed for, at fokusere 100% på kunden og opgaven. Vi tager os af alt det praktiske, såsom:
•
•
•
•
•
•

Overholdelse af alle formalia og lovkrav
Sikkerhedscertifikater, certifikatfornyelser og uddannelse
Kontrakter og herunder fornyelse/forlængelse i god tid før udløb
Forsikring og skatter
Rejseafregninger, diæter, timesedler og anden administration
Løn under sygdom og barsel

Kort sagt, vi giver vores ansatte en tryg base og aflaster vores kunder for administrativt besvær. Dette giver kunden værdi for pengene.
Vores kandidater påskønner ReQTs kultur som er kendetegnet af gensidig respekt og tillid til hinanden. Dette er med til at skabe det gode
samarbejde, og jo bedre samarbejde vi har med vores kandidater, des længere bliver de hos os. Yderligere giver dette alle parter i
treenigheden en række fordele, såsom kontinuitet, stor erfaring, lønsomhed og en stabil arbejdskraft leveret af engagerede og effektive
kandidater.
Vi lægger vægt på gennemsigtighed og en tæt relation med både kandidater og kunder vedrørende kontraktbetingelser, rater og ratestruktur.
På denne måde bevares troværdigheden og fokus på hver enkelt opgave.
Vores kandidaters nationalitet er hovedsaglig danske, men vi arbejder også med en del kandidater fra øvrige europæiske lande.
Fakta om kandidater og deres kvalifikationer:
- Engineering/Design (mekanisk, elektrisk, proces, rør/struktur)
- Bygge & Anlæg (Ledelse, styring, kalkulation og projektering)
- Teknisk assistance og supervision
- QA/QC inspektion
- HSE supervision og assistance
- Kontraktoverholdelse og dokumentstyring
- Projektledelse og planlægning
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