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I november 2016 slog det eksklusive italienske mad-
koncept Eataly dørene op til deres første afdeling 
på dansk grund. I månederne op til havde Moment 
knoklet med at finde et team på 70 mand. 

Hvordan bærer man sig som vikar- og rekrutterings-
bureau ad med at sammensætte et team på 70 kan-
didater – herunder pizzabagere, kokke og specialister 
inden for frugt, ost og pølse – til et italiensk madmar-
ked, der åbner deres første afdeling i Danmark?

Spørger man Moment – og det gjorde Eataly – er 
første del af svaret at nedsætte en ekspertgruppe af 
interne og eksterne kræfter med erfaring fra restau-
rationsbranchen. Dernæst udarbejdes en omfattende 
marketingsstrategi til at brande Eataly som arbejds-
plads over for danskerne.

Samtidig investeres der tid og ressourcer i at lære 
Eataly bedre at kende. Bl.a. ved at sende repræ-
sentanter fra Moment til Rom og Milano for at få en 
fornemmelse af stemningen i Eatalys afdelinger og 
en forståelse for, hvilke typer af medarbejdere, Eataly 
var på udkig efter. 

”En af de indsigter, vi tog med os fra Italien, var, at 
Eataly foretrækker en mangfoldig og fleksibel med-
arbejderstab. Folk med personlighed og udstråling. 
Men vi skulle selvfølgelig ikke blot ansætte en lang 
række rigtige individer. Vi skulle sætte et team, der 
kunne fungere sammen på kryds og tværs”, siger 
Sophie-Amalie Berg Møller, som er rekrutteringskon-
sulent i Moment.

HVAD ER DIN YNDLINGS PIZZA? 
Rekrutteringsprocessen, der løb fra august til okto-
ber, bestod af en blanding af assessments, hvor 10-15 
kandidater blev inviteret ind til en fælles introduktion 
til Eataly og jobbet samt af individuelle jobsamtaler 
og cases. 

Eataly stiller høje krav til deres medarbejdere. Spe-
cialister inden for oste skal ikke blot kende navnene 
på forskellige italienske oste. De skal vide, hvordan de 
bliver produceret, hvor længe de har lagret, hvilken 
region de hører til, og hvilke der passer til hvilke 
retter. Opgaven blev løst ved at udarbejde en unik 
søgestrategi for hver af de stillingstyper, der skulle 
besættes. Eksempelvis blev ansøgerne til stillingen 
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”Vi skulle selvfølgelig ikke 
blot ansætte en lang række rigtige 
individer. Vi skulle sætte et team, 

der kunne fungere sammen på 
kryds og tværs.” 
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som pizzabager spurgt, hvilken pizza der var deres 
yndlingspizza.

”En af de kandidater, der endte med at blive ansat, 
svarede, at hans yndlingspizza var en Margherita 
(en pizza bestående af tomatsovs og mozzarellaost, 
red.), fordi man på grund af pizzaens enkelhed bedre 
kunne bedømme, om råvarerne var i orden. Det gav 
os en indikation på, at han havde et kendskab og en 
holdning til råvarer, der stemte overens med Eatalys”, 
fortæller Sophie-Amalie. 

INTRODUKTION TIL DET DANSKE ARBEJDSMAR-
KED
Selvom interessen for Eataly i Danmark har været 
stor, og kvaliteten i ansøgerne generelt lå på et højt 
niveau, har der også været et par bump på vejen. Det 
italienske arbejdsmarked afviger på mange punkter 
fra det danske, og især den danske vikarlov har givet 
udfordringer undervejs.

Det kom til at betyde, at Moment undervejs i proces-
sen fik en rådgivende rolle i forhold til at introducere 
Eataly til det danske arbejdsmarked. Herunder over-
enskomster, vikarlov, SKAT osv.

SUCCESFULD FASTHOLDELSE
Logistik, sprogbarrierer og andre typiske udfordrin-
ger, der følger med at etablere en forretning i et nyt 

land, gjorde, at datoen for Eatalys Grand Opening 
blev rykket flere gange. De første medarbejdere blev 
ansat i starten af august 2016, men endte med at 
have første arbejdsdag to måneder senere i midten af 
oktober. 

Situation med en startdato, der blev flyttet flere 
gange gav en naturlig udfordring med at fastholde 
motivationen hos de ansatte medarbejdere. Nøglen til 
at bevare motivationen var løbende kommunikation. 

”Vi har hele vejen igennem haft en gennemsigtig 
og ærlig kommunikation med kandidaterne. Vi har 
løbende sendt informationsmails og afholdt informa-
tionsmøder, hvor de fik lejlighed til at hilse på deres 
kommende kollegaer og chefer, så de ikke følte sig 
glemt”, siger Sophie-Amalie. 

Den samlede indsats mundede ud i et team på over 
70 højtkvalificerede kandidater. Siden Eatalys offi-
cielle åbningsdag den 17. november 2016 har Moment 
og Eataly fortsat samarbejdet, og Moment rådgiver 
og assisterer bl.a. Eataly om vagtplanlægning og 
ressourcestyring.  


