for dig der tænker i skæve vinkler

eller matcher

det regelrette for dig med den store viden
eller dig der er klog på livets skole for dig der skal
til at begynde eller ikke vil holde op
for alle holdspillerne og dem der går deres
egne veje for dig der søger nye ufordringer eller helt andre fællesskaber for dig der ønsker
studiejobbet nu og det helt rigtige bagefter

for dig der

gerne vil rejse ud og for dig der gerne vil cykle frem
og tilbage for arbejdsnarkomanen og freelanceren for dig med de faste ambitioner og dig

der lever bedst med det løse

for dig...

...midlertidig eller fast beskæftigelse
- du har ønskerne, vi har mulighederne...

Midlertidig eller
fast beskæftigelse
Brancheglidninger, nyteknologi,
globalisering, nye samfundsstrukturer - alt sammen stiller det store
krav til os alle. Til dig. Til erhvervslivet. Og til os. Hos MatchMind
har mange års erfaring lært os at
forudse morgendagens behov på
arbejdsmarkedet - både erhvervslivets og dine. Og derfor ser vi også
masser af nye muligheder for et

Fast job:

• MatchMind opererer indenfor et bredt felt af brancher og kan derfor matche dig
og dine kompetancer med de bedste muligheder på arbejdsmarkedet.
• Du sender os én ansøgning og bliver matchet med mere end 1.000 virksomheder.  
• Gennem os sikres din anonymitet i den indledende fase.

Vikar: • Et vikariat giver stor frihed og kan tilpasses dit individuelle behov.
• Du har friheden til selv at tilrettelægge et fleksibelt arbejdsliv.

indholdsrigt arbejdsliv. Det kræver

• Hvis du er arbejdsledig, fastholder du med et vikariat tilknytningen til arbejdsmarkedet.

blot, at du rykker ud med netop

• Et vikariat giver dig større mulighed for på sigt at få fast job på arbejdsstedet.

dine individuelle jobønsker...

• Vikariater giver dig mulighed for at afsøge brancher og jobfunktioner.

Er du ude efter fast job, eller er du mere til »det løse«, og vil du

• Et vikariat afløses ofte af et andet, hvis det ønskes.

gerne prøve noget nyt i dit liv. Måske er du i gang med en uddan-

• Vi sikrer dig, at løn, feriepenge m.v. udbetales til tiden.

nelse og har brug for et studiejob - evt. med brancherelevans...

• Vi garanterer naturligvis for, at dine løn- og ansættelsesforhold er i orden.
• Du sparer jobsøgningstid, idet adgangen til mange potentielle jobs er samlet på et sted.

www.matchmind.dk

Yes, we do mind
Aalborg
tlf 98 10 16 66     fax 98 10 16 67
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tlf 76 58 16 00     fax 76 25 16 67

kolding
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