INFLUENCER & DISRUPTER

Udviklingen i digitalt HR og HR Tech-løsninger sker
hurtigere og hurtigere. Begreb som Diversitet &
Inklusion, Kandidatoplevelse og Bias fylder mere og
mere inden for HR. Heidi holder kontinuerligt en finger
på pulsen, så du er sikret en valid og evidensbaseret
sparring omkring de nyeste muligheder og trends.

PLAY YOUR TALENT – ASSESSMENT

Der findes mange måder/metoder/værktøjer til at
teste, om personen har den rette adfærd til jobbet.
Men få, om nogen, kan kombinere kultur, ledelse og
performance match til opgaver i jobbet.

Heidi Wassini
Med en baggrund som sprogligt uddannet og 8 år i
TelCo, herunder som Produktchef, kombinerer
Heidi sin viden om HR med forretning.
De sidste 12 år har Heidi arbejdet med strategisk
rekruttering/Talent Acquisition, Talent Attraction
og Employer Branding.
Heidi’s spidskompetence ligger bl.a. i at kende
rekruttering fra A-Z og formå at skabe funktionen
fra bunden - og transformere den til en
værdiskabende og forretningsdrivende enhed. Det
inkluderer også at kende nyeste Talent Attraction
& Acquisition trends, brug af SoMe og en dyb
indsigt i Assessment.

Med PLAY YOUR TALENT som supplement til din
foretrukne test, får du nu en unik indsigt i dine
kandidaters talenter og hvordan de kan matches med
jobbets opgaver. Det skaber højere engagement,
bedre performance og færre fejlrekrutteringer.

TALENT ACQUISITION – EN
FORRETNING

Med sin analytiske, strategiske og forretningsmæssige
baggrund, kan Heidi transformere rekruttering fra en
reaktiv supportfunktion til at enhed, der hjælper
virksomheden til at spare penge, eller tjene dem. Det
gør hun ved at evaluere hvert step i processen, med et
outside-in blik fordi hendes tilgang er, at enhver
kandidat er en kunde – og enhver kunde er en
kandidat.

HEARTFELT.BIZ

Fordi alt jeg gør er med hjertet, læs mere om mig på
LinkedIn eller her: www.heartfelt.biz

”

”25% af kandidater har en
dårlig oplevelse i
rekrutteringsprocessen –
og 35% føler ikke, at det
job, de blev lovet ved
samtalen var det, de
endte med at lave.

85% af de gange, hvor en
rekruttering ender med
en fejlansættelse, eks. ved
at kandidaten forlader
jobbet inden for første år,
skyldes det adfærd.
Hvad ville det betyde for
din forretning, hvis du
kunne påvirke de tal?

