Vikar &
Rekruttering
... af kvalificerede medarbejdere

-Yes we do mind...

Hvem er MatchMind
MatchMind blev etableret i 2003, og har siden da løst mange opgaver inden
for et bredt felt af brancher og fag og til både private og offentlige virksomheder. MatchMind er landsdækkende med kontorer i Aalborg, Aarhus, Kolding, Aabenraa, Odense og Slagelse.
Vision og strategi
MatchMind’s vision er at indtage en fremtrædende position på det danske
marked for vikarbemanding og rekruttering. Visionen realiseres ved, at vi
agerer som en velfunderet og attraktiv samarbejdspartner, hvis ydelser baserer sig på en professionelt indstillet, kunderettet organisation, der trives
med opgaverne og hele tiden udvikles.
Vores strategiske platform er et konstant kundefokus og en proaktiv tilgang
til opgaverne. Det forpligter og stiller store krav, men sikrer at vores høje
kvalitets- og serviceniveau fastholdes som et af de bedste i branchen.
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Vikar & Rekruttering
Virksomheder må agere under stadigt mere dynamiske og konkurrenceprægede vilkår. Det kræver en fleksibel bemanding, de rigtige medarbejdere i
alle funktioner, og det kræver omhu i disponeringen af tid og omkostninger.
For en virksomhed vil det ofte være forbundet med stor ressourceindsats at
søge efter nye medarbejdere. Med MatchMind som samarbejdspartner kan
virksomheden hurtigere og mere præcist få dækket sit behov for kvalificerede
medarbejdere på en lang række områder – både faste og vikarer.
Spar tid og omkostninger
• Vi tilbyder en variabel lønomkostning og en fleksibel bemanding – det sparer tid, ressourcer og penge
• Vi har alle arbejdsgiverforpligtelserne, og betaler vikarernes feriepenge,
sygedagpenge, ledighedsdage m.m. - det gør det nemt at geare op og ned
• Vikarassistancen kan bestilles med kort varsel – det sikrer ”hurtige” ekstra
ressourcer ved spidsbelastninger, sygdom, ferie m.m.
• Vi har et godt kendskab til den enkelte vikar og gennemfører et omhyggeligt kvalitetstjek med interview, referencer, straffeattest og dokumentation
på kurser, certifikater m.m. – det øger sikkerheden for et godt match
www.matchmind.dk

Vi sikrer a perfect match
MatchMind tilbyder Vikarassistance, Try & Hire og Rekruttering inden for en
lang række fagområder for timelønnede og funktionærer. Vores udvælgelsesprocedure er en af branchens skrappeste og går både tæt på faglige færdigheder, menneskelige egenskaber og personlige motiver. Grundighed, substans
og konstant fokus på kvalitet giver kunde og vikar sikkerhed for, at job og person passer sammen. Fundamentet for vores strategi.
Produktion, teknik, logistik og service
Produktions-, teknik-, logistik- og serviceområdet omfatter mange varierende
opgaver, der kræver både generelle og specifikke kvalifikationer. MatchMind´s
brede og mangeårige erfaring gør, at der er fokus og styr på de faglige kompetencer, så kundernes behov indfries. Vi lægger samtidig stor vægt på, at medarbejdernes personlighed matcher virksomheden – og at medarbejderne har
en fleksibel indstilling til arbejdstid og arbejdsopgaver. MatchMind har solid
erfaring i løsningen af bemandingsopgaver inden for bl.a.: industri- og håndværksproduktion, transport, lager, planlægning og projektledelse, industriel IT,
produktionsteknik, maskinteknik m.m.
Kontor og administration
En administrativ medarbejder er ofte centralt placeret og løser betroede opgaver. Det stiller særlige krav til os. MatchMind’s fokus på kvalitet, substans
og grundighed i udvælgelsen betyder, at vi med kort varsel kan tilbyde ansvarlig og kompetent assistance på en lang række administrative felter. Fleksibelt
indstillede medarbejdere med faglige færdigheder vil altid kunne bidrage til,
at virksomhedens kernefunktioner opretholdes. I vores database og netværk
findes et stort udvalg af motiverede og engagerede vikarer og kandidater med
spidskompetencer inden for bl.a.: regnskab, økonomi, administrativ IT, HR,
salg, indkøb, projektledelse, marketing, sekretariatsarbejde, kundeservice, reception m.m.
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Certificeret af VikarBranchen
MatchMind er medlem af VikarBranchen og ”Certificeret af VikarBranchen”.
Det betyder, at virksomheder og vikarer kan være trygge ved, at regler om
ansættelse, løn, pension, feriepenge og sociale bidrag overholdes. Det sikrer
ordentlige forhold for vikarerne.
VikarBranchen er en forening af vikarbureauer i DI, og foreningens vigtigste mål
er at højne standarden i branchen. Et centralt mål for foreningen er, at alle medlemmer efterlever kravene i foreningens godkendelsesordning. Derfor underlægges medlemsvirksomhederne i VikarBranchen periodisk kontrol, idet en andel af medlemsvirksomhederne udtages til kontrol årligt, hvor en revisor tjekker
at regler om ansættelse, løn, pension, feriepenge og sociale bidrag overholdes.
Kontrollen udføres af PriceWaterhouseCoopers. Herudover er medlemmerne
forpligtet af etiske retningslinjer samt forpligtet til at holde sig ajour med love og
regler på vikarområdet bl.a. via eksperter fra DI´s personalejuridiske rådgivning.
Læs mere på www.vikarbrancen.dk.

www.matchmind.dk

Kundernes tilfredshed
- vores styrke
Samarbejde gennem mere end 10 år

Flere vikarer er blevet fastansat

»Jeg har som HR ansvarlig arbejdet sammen med
MatchMind igennem de seneste 10 år, fordi de er
professionelle og har en seriøsitet og evne til at forstå kunden. MatchMind er effektive og dygtige til at
finde de helt rigtige medarbejdere, og altid til tiden.
MatchMind lægger altid den kvalitet i arbejdet, som
det kræver at finde medarbejdere til vores virksomhed. Flere af vikarforløbene er endt med fastansættelser efterfølgende. «

»Vi har kun positive ting at sige om MatchMind. Vi får
altid tilbudt den type medarbejder, som vi ønsker og
med den rette erfaring. Flere af vikarerne er blevet
fastansat, og det har givet plads til flere nye vikarer
fra MatchMind. De er hurtige til at løse vores behov
for medarbejdere, og de har en professionel forståelse for vores virksomhed.«


Aalborg Portland, Supervisor Claus Ohlsen

VikingGenetics, Nordic HR Manager Pia Maach-Møller

Sætter sig ind i tingene
»MatchMind er dygtige til at finde de helt rigtige medarbejdere. De er yderst professionelle, omhyggelige og
gode til at følge op på tingene. MatchMind er hurtige til
at sætte sig ind i vores virksomhedskultur, og de opfylder
altid de specifikke behov, som er i vores virksomhed.«
Contiga Tinglev A/S, adm. direktør Karsten Rewitz
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Engagement & grundighed
At matche menneske og job kræver ikke alene erfaring, indblik og omtanke. Det kræver også engagement og omhu. Evne og vilje til at lægge både
hjerne og sjæl i opgaven - hver gang. Det er derfor vi kalder os MatchMind.
»Vi skal give os 100% hver eneste dag,
ellers har vi ikke gjort det godt nok. Det
kræver topmotiverede medarbejdere.
Succesopfyldelse er afgørende, men
herudover lægger jeg vægt på vores
evne til at forny og udvikle os. Vi skal
hele tiden bevæge os og sætte nye
mål...«
Adm. direktør Karin Brorsen
MatchMind

MatchMind er medlem af DI og Vikarbranchen under DI

www.matchmind.dk
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