
JOBBØRS

Virksomheder

PÅ UDKIG EFTER 
EN DYGTIG 
MEDARBEJDER?



FÅ HK JOBBØRS TIL 
AT HJÆLPE MED AT 
FINDE MEDARBEJDERE 
- Både til faste stillinger og vikariater.
HK JobBørs fungerer professionelt, hurtigt og effektivt. Forespørgsel på nye 
medarbejdere skal ikke være så kompliceret, derfor tilbyder HK JobBørs hurtig 
kontakt til nye medarbejdere.

NEMT,
HURTIGT

OG GRATIS

SÅDAN GØR I
Fortæl os, hvilken medarbejderprofil, I søger. 
Send gerne en stillingsbeskrivelse via mail.
 
Det er også muligt at oprette stillingsopslaget via
en formular på HK.dk/job & Karriere/HK JobbBørs 

 / Spar udgifter til annoncer
 / Slip for et stort 

udvælgelsesarbejde
 / HK finder egnede kandidater
 / Vi aftaler hvordan, hvor mange 

og hvornår
 / HK kontakter jer løbende, så I 

ved, hvordan det går



SPECIALISTER I 
HK JOB
HK har et stort netværk, et godt kendskab til virksomhedernes behov og 
medarbejdernes kvalifikationer og uddannelse. Derfor er vi specialister i at 
rekruttere HK-arbejdskraft.

HK hjælper bl.a. med at finde kontorpersonale, butikspersonale, IT-
medarbejdere, grafikere og laboranter.

Har I andre personale ønsker, er I også velkomne til at kontakte os. Vi har et 
stort netværk og Danmarks største jobdatabase, som vi kan trække på.
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FÅ HK JOBBØRS TIL 
AT HJÆLPE MED AT 
FINDE MEDARBEJDERE 
- Både til faste stillinger og vikariater.
HK JobBørs fungerer professionelt, hurtigt og effektivt. Vi tilbyder hurtig 
kontakt til medlemmerne i HK’s jobdatabase.

SPECIALISTER I HK 
JOB
Vi har en stor viden om medlemmernes kvalifikationer og uddannelse.

Vi har et godt kendskab til de lokale virksomheders behov og 
medarbejdernes kvalifikationer og uddannelse.

Derfor er vi specialister i at rekruttere HK medarbejdere.

VI KAN HJÆLPE MED 
REKRUTTERING AF
 / Kontorassistenter
 / Receptionister
 / Bogholdere
 / Økonomimedarbejdere
 / Projektmedarbejdere
 / Projektledere
 / Sagsbehandlere
 / Kommunikationsmedarbejdere
 / Advokatsekretærer
 / Lægesekretærer
 / Skolesekretærer
 / Studiesekretærer
 / Biblioteksassistenter
 / Jobkonsulenter
 / Logistikmedarbejdere
 / Speditører
 / Butiksassistenter

 / Lagerassistenter
 / Salgskonsulenter
 / Disponenter
 / Klinikassistenter
 / Datamatikere
 / IT-medarbejdere
 / Multimediedesignere
 / Grafikere
 / Trykkerimedarbejdere
 / Bogbindere
 / Laboranter
 / Miljøteknikere
 / Professionsbachelorer i offentlig 

administration
 / Bachelorer i erhvervssprog
 / Fitness instruktører
 / Og medarbejdere til en række 

andre stillinger.



KONTAKTHKJOBBØRS
Vi har medarbejdere på HK kontorerne i Kolding, Esbjerg og 
Rødekro.
 

Se adresser og åbningstider på:
HK.DK/SYDJYLLAND

TELEFON: 3364 3636
E-MAIL: JOBBOERS-SYDJYLLAND@HK.DK

Vi kommer gerne på besøg på virksomhederne for at  
fortælle om hurtig, nem og gratis jobrekruttering.

Besøg kan aftales med jobformidler og virksomhedskonsulent 
Karin Sloth Olesen, telefon 3364 3624 eller 4017 6589

HK.DK/SYDJYLLAND

HK SYDJYLLAND
Jupitervej 1
6000 Kolding

SYD@HK.DK
TELEFON 7011 4545


