KUNDEHISTORIER

HANDICAPHJÆLP DANMARK

HandicapHjælp Danmark (HHDK) er en privat virksomhed, der
siden 2004 har specialiseret sig i at ansætte handicaphjælpere
og administrere driften af hjælpeordninger for handicappede
brugere.
HHDK administrerer ordningen enten helt eller delvist, alt efter
brugerens individuelle behov.
HHDK’s administrative team er sammensat af medarbejdere
med en bred vifte af akademiske og sundhedsfaglige
baggrunde, hvor de fleste har en bred erfaring indenfor
handicapverdenen.
Derfor har HHDK stor forståelse for og indsigt i den situation,
man som handicappet befinder sig i, når man har behov for en
hjælpeordning. Samtidig kender HHDK også til de mange
problematikker, man som handicaphjælper kan støde på, når
man skal yde den optimale hjælp.
HHDK samarbejder i dag med en lang række institutioner,
kommuner, og regioner på hele Sjælland, Lolland og Falster
under mottoet:
Personlig og professionel hjælp til handicappede
HHDK’s styrke er netop det personlige engagement forvaltet på
en professionel måde.
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HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, der siden 2004 har
specialiseret sig i at ansætte handicaphjælpere og administrere driften af
hjælpeordninger for handicappede brugere.

Baggrund

HandicapHjælp Danmark er en ekspanderende virksomhed, som ikke alene er i
færd med at udbygge deres markedsposition på Sjælland, men også udvide
aktiviteterne i Jylland, indledningsvist med oprettelsen af et nyt datterselskab i
Århus. For at støtte den ambitiøse vækststrategi havde HandicapHjælp Danmark
behov for at tilknytte en ekstern rekrutteringspartner til at besætte flere
nøglepositioner.

Løsning

Incipia fik rollen som rekrutteringspartner og drev både søgningen efter en
Projektleder til kontoret i Herlev samt en Filialchef til det nyoprettede kontor i
Århus. Begge rekrutteringer blev løst inden for en forud fastsat tidsramme og
indeholdt både dedikeret headhunting samt bred annoncering i trykte og online
medier. Kandidaterne gennemgik inden endelig ansættelse en forud fastsat testog interviewrække.

Resultat

HandicapHjælp Danmark stillede, allerede fra indledningen af samarbejdet,
nogle meget klare krav til kvalitet, tid og proces i rekrutteringerne.
Virksomheden ville ikke alene have de bedste kandidater til jobbene, men også
sikre sig at alle involverede parter i processen, fik en positiv oplevelse, uanset
det endelige udfald.
Incipia løste opgaven på den fastsatte tid og gav samtlige kandidater en positiv
anderledes oplevelse i rekrutteringen. Incipia’s rekrutteringer har altid 6
måneders garanti.

Incipia og kundesamarbejdet

Incipia anser altid arbejdet med vores kunder som en tillidserklæring. Vi gør
derfor vores absolut bedste for at leve op til tilliden og for at løse opgaven til
jeres tilfredshed.
I alle opgaver vi udfører, er integritet og etik i centrum. Detaljer fra fortrolige
samtaler og interne dokumenter bliver opbevaret på ordentlig vis og videregives
ikke uden opdragsgivers forudgående accept og godkendelse.
… på den anden side.
At udvikle en virksomhed og mennesker kræver en vis form for
informationsudveksling. Derfor, forventer vi at virksomheden samarbejder på en
ærlig, troværdig og konstruktiv måde og giver os et så godt grundlag at arbejde
ud fra som muligt.

@

Om Incipia

Incipia er en specialiseret HR konsulentvirksomhed.
Vores kunder er vidt forskellige. Fælles for dem alle er, at de er fulde af
menneskelige ressourcer, som det handler om at få til at agere, så de skaber
værdi for forretningen.
Incipia's filosofi bygger på hovedområderne;
• Search & Selection
• Assessment
• HR Konsulentydelser
I alle opgaver tager vi udgangspunkt i din virksomhed og tænker i helheder.
Kontakt os allerede i dag på telefon 2346 7703 eller 4010 6280.
Du kan læse meget mere på: www.incipia.dk
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