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Af Susanne Tholstrup

Moment har igen i år lavet en 
undersøgelse i jeres netværk 
af High Performer-kandidater. 
Hvad karakteriserer dem?
“Det er et netværk af højtud-
dannede kandidater, der har 
høje gennemsnit, der består 
vores intelligenstest, og som 
gennemgår en personligheds-
test, der tilsammen lukker dem 
ind i vores netværk, der nu 
tæller 1500 kandidater.”

Hvad er konklusionen i årets 
undersøgelse?
“At vi har med kandidater at 
gøre, der er meget bevidste 
om deres selvværd, og som 
stiller store krav til deres ar-
bejdsgiver og ledere. Markant 
flere end ved sidste måling i 
2014 forventer lønstigninger 
på helt op til 20 pct., men 
jobbets indhold og karriere-

muligheder er fortsat dét, der 
tæller mest for at få dem til at 
skifte job. De vil have udfor-
drende opgaver og forventer 
at blive involveret dér, hvor 
tingene sker. De stiller store 
krav til deres ledere og for-
venter, at de rykker hurtigt 
op i hierarkiet.”

Tidligere betød en interna-

tional karrieremulighed me-
get for kandidaterne. Er det 
fortsat tilfældet?
“Nej, det prioriterer de ikke 
længere så højt. Dykker vi 
ned i tallene, kan vi se, at 
de tager muligheden for at 
arbejde i udlandet som en 
selvfølge. Det er ikke hype 
som tidligere, da de fleste al-
lerede har erfaringer med at 
arbejde og studere i udlandet. 
Min egen hypotese er også, at 
i den globaliserede verden er 
alle på samtlige sociale plat-
forme, hvor man sagtens kan 
bo i Danmark og arbejde for 
en amerikansk virksomhed.”

Hvad er værdien af at kende 
medarbejderelitens krav til 
job og karriere?
“Vores kunder, virksomhe-
derne, vil gerne ansætte dem 
og derfor gerne have et pejle-
mærke om, hvad de motiveres 
af, og hvad der kan få dem til 
at skifte job.”

Hvorfor vil virksomhederne 
gerne ansætte dem?
“Fordi de er gode til at drive 
vækst, udvikling, nytænkning 
og innovation i virksomhe-
den. De skaber med andre ord 
værdi i virksomhederne.”

stho@borsen.dk 

Talenterne øger krav til jobbet 
HVEM:
Maiken Schack,  
partner, Moment

HVAD:
Er aktuel med ny 
analyse af særligt 
talentfulde unge 
kandidaters krav  
til arbejdsgiverne

HVORFOR:
Arbejdsgiverne vil 
gerne vide, hvordan  
de kan få fingre i den 
bedste arbejdskraft

Maiken Schack, partner Moment. PR-foto

I N D H O L D

Læs hvordan, Margrethe 
Vestager forbereder sig 
inden hun skal præsentere 
store sager
side 4-6

Hvem bliver den nye adm. 
direktør i ATP? Head-
hunteren giver sit bud
side 7

Lav en personlig business-
plan, og få mere ud af livet
side 8-9

Sociale medier vender op 
og ned på markedet for 
rekruttering
side 10-11

Hvis du skal være topchef, 
kræver det, at du er afklaret 
med, hvem du er, og hvad  
du vil opnå
side 12 

Foto: Peter-Emil Witt

ReDaktøR 
robert Arkir  
roar@borsen.dk

kOmmeNtaReR Og IDeeR 
til redaktionen kan sendes til 
executive@borsen.dk

4. oktober kl. 5.35
Ran a meeting and 
everyone was QUI-
ET? Next time hold 
them accountable 
for the silence.
Andre’ D. Harrell 
@aharrell2000 
CEO AH2 

3. oktober kl. 16.00
Will the Wells Fargo Scandal
Change Wall Street? Ceo/lea-
ders devised strategy that drove
employees to break the law

Justin Brunner
@justinspage 
Kommunikationsspecialist 

4. oktober kl. 14.15
CIOinsight “Boards 
expect less techni-
cal & more actio-
nable information 
from IT” RT
Gopal GD Shrikanth 
@ceo_coach 
Bestyrelsesrådgiver 

4. oktober kl. 13.29
extroverted Ceos were associ-
ated with both negative short
and long-term returns on assets
& cash flows. fascinating
Mark McGovern
@markamcgov

5. oktober kl. 5.41
“our Ceo says we don’t do stra-
tegy. We do a series of tactics 
that become strategy.” 
dps
@davidpetersimon
Researcher

4. oktober kl. 22.55
“things get discussed when
there’s a plan. Money gets made
when there’s a strategy.” #mat-
tieisms via @Mattieologie
Latasha Kinnard,
@SY_Financial
CEO

U g e N på D e 
s O c I a L e m e D I e R

Rescuetime afslører ubønhør-
ligt, hvad brugeren af den pc 
eller smartphone, som soft-
waren er installeret på, bruger 
sin tid på.

Netop opdeling af tidsforbru-
get ved skærmen er formålet 
med Rescuetime, der – som 

navnet antyder – har til formål 
at frigøre kostbar tid fra upro-
duktiv websurf og læsning af 
statusopdateringer til produk-
tivt arbejde.

Programmet eller appen er 
først og fremmest målrettet 
enmandsvirksomheder, hvis 
indehavere har vanskeligt ved 
at skille den rent underhol-
dende brug af pc’en fra den 
produktive og indtægtsgi-
vende.

Der er dog intet til hinder 
for, at virksomhedsejere el-
ler teamledere kan installere 

sladrehanken på medarbejder-
nes pc’er eller smartphones.

Basisversionen kan registrere 
tidsforbrug, generere uge- og 
tremånedersrapporter, mens 
premiumudgaven også kan 
bruges til at blokere for distra-
herende websider, registrere 
tidsforbrug, der ikke involverer 
computeren, give besked, når 
dagens mål er nået m.v.

pmc

Navn: Rescuetime
pris: Gratis/9 dollar (60 kr.)
platform: Windows, Mac, 
Linux, Android

Hold styr på tidsforbruget på skærmen

Rescuetime fungerer 
som baggrundsspion 
på pc’en eller 
smartphonen og 
inddeler tidsforbruget  
i kategorier

KONFERENCE • FEST • HOTEL • BRUNCH

RUNGSTEDGAARD.DK

“VI FIK LYST TIL AT
KOMME IGEN OG 
NYDE FACILITETERNE”
Rikke Iversen

OVER- 
NATNING

 FRA 495,-
PR. NAT

IT rekruTTerIng
– få de dygtigste indenfor drift.

itoperate i Manila rekrutterer professionelt og hurtigt netop 
den it medarbejder, der kan skabe merværdi i virksomheden. 
Alle de kandidater, vi udvælger, vil naturligvis være højt ud-
dannede og engelsktalende. 

Hos itoperate fås et troværdigt rekrutteringsforløb, hvori 
man også kan tilkøbe hele processen med at søge arbejds- 
og opholdstilladelse hos siri.

kontakt os: sk@itoperate.com  
med dit behov for it driftsmedarbejdere.

SEKRETÆR TILBYDES!
Moden, velkvalificeret, aktiv og selvstændig sekretær med 
team spirit, engagement, kreativitet, humor og hjerte, sø-
ger nyt attraktivt job som sekretær og/eller receptionist i 
København ca. 30 timer pr. uge. Stor erfaring med dansk/
engelsk korrespondance, oversættelser, glad for mundtlig 
og skriftlig kommunikation. Jeg har bl.a. erfaring fra den 
finansielle sektor og blad branchen. 

Kontakt mig gerne for mere info: 
mitnyejob@yahoo.com / tlf. 2663 1226

http://rungstedgaard.dk/da/home.html?utm_source=borsen&utm_medium=annonce&utm_content=&utm_campaign=august



