Professionel Human Ressource assistance efter behov alternativet til den fuldtidsansatte personalechef
Med over 70 kunder og mere end 100.000 timers erfaring ved
Spandet And Partners at professionel HR er essentielt i
forbindelse med vore kerne ydelser; forretningsudvikling,
lederskab, Brand DNA, firma struktur og markedsudvikling.
Derfor tilbyder vi HR konsulent assistance (timebasis eller
abonnement løsning), Coaching samt Rekruttering (omkring
rekruttering læs venligst særskilt om vore ydelser på:
http://www.spandet.com/sites/default/files/recruiting_spandet_and_
partners.pdf
”Professionel Human Ressource assistance efter behov” er
baseret på Spandet And Partners´ brancheerfaring og netværk
kombineret med Kirsti Hauges 17 års erfaring inden for HR og
Executive Search.
Ved siden af sin universitetsgrad er Kirsti certificeret life- og
business coach, ligesom hun er certificeret i anvendelsen af NLP,
DISC, Big Five og Enneagrammet.
Kirsti har både været aktiv headhunter og personale chef, så hun
ved hvad hun taler om, og hvad der skal til for at skabe værdi og
HR resultater.
Vi tilbyder kvalificeret HR kompetence tilknyttet din virksomhed i få
timer om måneden eller i en fastlagt periode, hvor der betales ud
fra en nærmere aftalt abonnementsordning. Alt tilpasset din
virksomheds behov. Priser fra 5.000 kr./måned til 25.000
kr./måned afhængig af tidsforbrug.
Vi tilfører HR specialist kompetence og fungerer som rådgiver,
sparringspartner eller som udførende og altid i overensstemmelse
med virksomhedens mål og DNA. – f.eks. i relation til
• Sparring eller deltagelse i rekrutteringsprocesser inkl.
rådgivning vedr. jobopslag, job beskrivelser mm.
• Fastholdelse / afskedigelse af medarbejdere
• Udarbejdelse af firmapolitikker, personalehåndbog mm.
• Udarbejdelse af mål-og kompetence skemaer til MUS/PUS
• Medarbejdertilfredsundersøgelse

•
•
•
•

Lederevaluering
Sparring eller deltagelse i den svære samtale
Coaching af ledere og medarbejdere
Konflikthåndtering eller udvikling af dine medarbejdere og
ledere.

Business coaching i virksomheder
Som certificeret life- og business coach og certificeret i
anvendelsen af NLP, DISC, Big Five og Enneagrammet tilbyder
Kirsti coaching inden for:
•

Faglig sparring

•

Lederudvikling

•

Medarbejderudvikling

•

Personlig udvikling

•

Kompetenceudvikling

•

Optimering af præstationsniveau

•

Professionel job- & karriere coaching

Tilbud efter aftale og behov.

