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1 Indledning 

Tak fordi I har valgt Pluss som samarbejdspartner ved rekruttering af lederen af FGU 

Midt-Vest. Pluss’ varemærke er rekruttering med indsigt, fordi vi alene rekrutterer le-

dere til sektorer, hvor vi har dyb sektorfaglig indsigt. 

 

Vi kender skolerne og de politiske og styringsmæssige udfordringer hos de selvejende 

uddannelsesinstitutioner fra en lang række opgaver for institutionerne, erhvervsskolefor-

eningen og ministeriet. Vi har også god indsigt i forholdene omkring FGU. Vi er i dialog 

med en række af bestyrelserne og er i gang med den første rekrutteringsopgave i det jy-

ske. Pluss leverede desuden input til Hermann-udvalget, der gav anbefalinger til regerin-

gen om ’Bedre veje til en ungdomsuddannelse’. Anbefalinger, som har ført til dannelsen 

af FGU.  

 

Pluss har i 2017-18 bistået SOSU Herning, SOSU Fyn, UddannelsesCenter Ringkøbing 

Skjern, SOSU STV, SOSU Fyn, Favrskov Gymnasium, VIVE, AMU Hoverdal, Campus 

Vejle m.fl. med rekruttering af direktører/rektorer.  

 

Vi kender også til de lokale forhold. Pluss har bl.a. bistået uddannelsescenter Ringkø-

bing-Skjern med fusionsprocessen og den igangværende strategiproces. Herningsholm 

Erhvervsskole har vi samarbejdet med de sidste 4-5 år om organisations- og strategiud-

vikling. Vi står lige foran at aflevere en kortlægning af udviklingen i institutionslandskabet i 

Danmark inden for ungdomsuddannelserne med fokus på drivkræfter og fremadrettede 

scenarier – også for Herningsholm Erhvervsskole. Vi har god kontakt til jobcentrene fra 

Øst-Vestprojektet, hvor virksomheder med arbejdskraftbehov fra Herning, Skive og Ring-

købing-Skjern kommuner matches med jobsøgende akademikere fra Aarhus. 

 

Samlet set har vi gode forudsætninger for at bringe FGU Midt-Vest godt i mål med rekrut-

tering af den nye institutionsleder. Vi tager naturligvis afsæt i det vejledende materiale, 

som Undervisningsministeriet udsender til FGU’erne for at gøre processen så målrettet 

og effektiv som muligt. Derudover lægger vi vægt på dialogen med ansættelsesudvalget, 

så vi sikrer, at der vælges en person, der passer optimalt til stillingen, samtidig med at 

der er bredt ejerskab til beslutningen.  

 

I det følgende beskrives rekrutteringsprocessen.  
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2 Processen  

Vores koncept for rekrutteringsprocesser er vist i overblik nedenfor. Vi tager afsæt i mate-

rialet fra ministeriet og foreslår at supplere dette med interview med formandskabet for 

bestyrelsen, 2-3 nøgleinteressenter og et par medarbejderrepræsentanter som grundlag 

for at udarbejde en job- og personprofil, der er tilpasset jeres udgangspunkt og behov.  

 

 

 

 
Konsulenten refererer til bestyrelsesformanden og samarbejder tæt med ansættelsesud-

valget.  

 

2.1 Udarbejdelse af job- og personprofil 

Vi foreslår, at job- og personprofilen inddrager baggrundsmateriale og omfatter: 

 

JOB- OG PERSONPROFIL – INDHOLD  

1. Overblik over de formelle, ansættelsesmæssige forhold omkring stillingen, datoer for samta-

ler mv. 

2. Beskrivelse af FGU -  målsætninger og overordnede rammer samt specifikt om FGU Midt-

Vest (organisation, nøgletal, samarbejde - så meget, det er muligt at sige på nuværende 

tidspunkt)  

3. Jobprofil 

4. Personprofil (faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer) 

5. Ansættelsesproces med angivelse af ansættelsesudvalget og dets rolle 

 

2.2 Layout og annoncering 

Pluss varetager layout og annoncering, når vi har afstemt ambitionsniveauet med ansæt-

telsesudvalget. Vi foreslår, at annoncering på sociale medier prioriteres højt – det er bil-

ligt, og vi kommer bredt ud. Vi foreslår, at de primære kanaler er Jobindex og LinkedIn.  

Gennem deling på LinkedIn sikrer vi, at opslaget hurtigt spredes til relevante kandidater. 

Det er vigtigt, at bestyrelsen også er aktive med at dele opslaget i deres netværk, så op-

slaget få en bred eksponering i relevante kredse. Vi kan evt. tilkøbe Sponsored Updates 
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på LinkedIn, hvor udvalgte målgrupper får vist jobopslaget – også dem, som ikke er for-

bundet med nogle, der har delt jobopslaget. 

 

På Jobindex foreslår vi tilkøb af profilannonce, hvor personer, der har registreret sig som 

interesserede i udvalgte jobs, får en e-mail med opslaget, ligesom det vises først i søg-

ninger. Denne annonceringskanal gør det muligt at ramme de passive jobsøgende.  

 

Annoncen lægges desuden på Pluss’ hjemmeside med mulighed for at kunne læse job- 

og personprofilen. Pluss har over 1.000 aktive følgere.  

 

Vi har en god aftale med de lokale medier, hvor vi kan indrykke bannerannoncer i op-

slagsperioden til en fornuftig pris. 

 

Ovenstående er den billigste måde at nå bredt ud til relevante kandidater. Ønsker I at an-

noncere i trykte medier, indhenter vi tilbud på dette. JP vil være et godt bud her. 

 

Bestyrelsesformanden og konsulenten står til rådighed som kontaktpersoner for fortrolige 

henvendelser fra potentielle ansøgere.  

 

2.3 Opsøgende kontakt til mulige kandidater 

Vi tilbyder efter nærmere aftale med bestyrelsen at kontakte mulige kandidater, som en-

ten bestyrelsen kan pege på, eller som er i Pluss’ netværk.  

 

2.4 Håndtering af ansøgninger 

Pluss har et elektronisk og persondatasikret system til håndtering af processerne i forhold 

til ansøgere. Ansøgere får straks en bekræftelse, når ansøgningen modtages, og ind-

komne ansøgninger ligger i et fortroligt rum, som kun konsulenten og medlemmerne af 

ansættelsesudvalget har adgang til. Det betyder, at ansættelsesudvalget løbende kan se 

en opdateret status over ansøgerfeltet. Straks efter ansøgningsfristens udløb sender vi et 

overblik over ansøgerfeltet til ansættelsesudvalget sammen med en vurdering af, hvilke 

ca. fem ansøgere vi synes, det er relevant at indkalde til samtale. Ansættelsesudvalget 

har også mulighed for at score kandidaterne, så vi får et hurtigt visuelt overblik over, 

hvilke kandidater ansættelsesudvalget synes at være enige om, at vi skal forholde os til i 

den indledende screening.  

 

Bestyrelsen (eller formandskabet) forestår i dialog med konsulenten udvælgelsen af kan-

didater til første samtale.  

 

2.5 Første samtalerunde 

Der afholdes en første samtale med de udvalgte kandidater. Ansættelsesudvalget og 

konsulenten deltager i samtalerne, som vi foreslår holdes på et neutralt sted. 

 

Konsulenten interviewer ansøgerne efter en interviewguide for at sikre ansættelsesudval-

get et godt sammenligningsgrundlag. I slutningen af samtalen bliver der mulighed for an-

sættelsesudvalgets medlemmer til at stille supplerende spørgsmål og for ansøgerne til at 

stille spørgsmål. 
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Ansættelsesudvalget beslutter herefter i samarbejde med konsulenten, hvilke to kandida-

ter der går videre til anden samtalerunde. 

 

2.6 Test, referencetagning og kandidatvurdering 

Mellem første og anden samtalerunde bliver de to finalekandidater testet, og der tages 

referencer på personerne.  

 

Som testværktøj anvender Pluss KP-Personprofilen, som er en solid, erhvervspsykolo-

gisk personlighedstest med stor træfsikkerhed. Konsulenten er certificeret i brug af testen 

og erfaren testkonsulent. 

 

KP-TESTEN  

KP-Testen måler på personens foretrukne adfærd i en jobsituation inden for fire hovedkategorier: 

 Dynamik: Gennemslagskraften og tydeligheden i forhold til andre 

 Resultatopnåelse: Fokus på og opnåelse af mål 

 Sociale relationer: Social forståelse og relationsdannelse 

 Tænkestil: Tilgang til og løsning af problemer. 

 

En test med en uddybende personlig samtale er et vigtigt redskab til at spotte opmærksomheds-

punkter ved de enkelte ansøgere, øge træfsikkerheden og mindske risikoen i ansættelsespro-

cessen. Desuden kan man sammenligne ansøgernes personprofiler og få en rimeligt god indika-

tion på ansøgernes forskellighed. 

 

Testen scores via internettet og består af 224 spørgsmål med en svartid på 35-40 minutter. Alt 

efter hvilken type job der er tale om, kan der vælges mellem fem forskellige normer. Til instituti-

onslederjob anvender vi en offentlig dansk topledernorm. Testresultatet foreligger som en rap-

port, der indeholder en grafisk oversigt, en gennemgang af den enkelte score på hver enkelt pa-

rameter, samt en beskrivelse af ressourcer og nærmeste udviklingsområder. 

 

Hver testdeltager deltager efterfølgende i en samtale med konsulenten, hvor testresultatet drøf-

tes i relation til det søgte job. Samtalen varer ca. 1,5 time og foregår som udgangspunkt hos 

Pluss.  

 

Der indhentes tre referencer pr. ansøger – en overordnet, en sideordnet og en underord-

net. Når referencetagning gennemføres af en ekstern konsulent med solid erfaring i at 

tage referencer, er det som oftest muligt at få respondenten til at give en nuanceret vur-

dering af ansøgeren (og ikke bare ”en pæn anbefaling”). Her er der ligeledes mulighed for 

at få afklaret eventuelle opmærksomhedspunkter, som testen og/eller den uddybende 

samtale med ansøgeren peger på. Vi respekterer, hvis en kandidat ikke ønsker, at vi ta-

ger referencer før hun/han er indstillet til jobbet.  

 

2.7 Anden samtalerunde 

Anden samtalerunde afholdes med deltagelse af ansættelsesudvalget og konsulenten. 

Mødet indledes med, at konsulenten præsenterer en samlet vurdering af hver kandidat 

med styrker og opmærksomhedspunkter i forhold til det søgte job.  
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Forud for samtalen får kandidaterne en opgave, som relaterer sig til institutionslederens 

forventede udfordringer. Opgaven giver en særdeles god vurdering af, hvordan finalekan-

didaterne tænker og handler som institutionsleder i realistisk situation. 

 

Efter samtalerne med kandidaterne træffer bestyrelsen beslutning om ansættelse med 

rådgivning fra konsulenten.  

 

2.8 Indgåelse af ansættelseskontrakt 

Konsulenten giver en tilbagemelding til kandidaten, som tilbydes stillingen, og overgiver 

data til formanden, der indgår aftalen om ansættelse. 

 

2.9 Tilbagemelding til øvrige kandidater 

Konsulenten giver en telefonisk tilbagemelding til de kandidater, som har været til sam-

tale, men ikke er blevet tilbudt stillingen. 

 

Pluss sender desuden skriftligt afslag til alle øvrige ansøgere. 

 

2.10 Opfølgning 

Vi følger op med en samtale med hhv. bestyrelsesformand og institutionsleder seks må-

neder efter institutionslederens tiltrædelse. 
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3 Fordeling af opgaver  

Ansættelsesudvalget/formandskabet bidrager med: 

 Input til og kommentering på job- og personprofil  

 Vurdering af, hvem der skal indkaldes til første samtalerunde efter indstilling fra kon-

sulenten 

 Deltagelse i første og anden samtalerunde 

 Indstilling af kandidat til bestyrelsen. 

 

Konsulenten fra Pluss varetager følgende opgaver: 

 Udarbejdelse af job- og personprofil samt indrykning i aftalte medier 

 Opsøgende kontakt til mulige kandidater  

 Registrering og besvarelse af indkomne ansøgninger 

 Håndtering af fortrolige forespørgsler fra kandidater 

 Screening af ansøgninger og indstilling af kandidater til første samtalerunde i dialog 

med ansættelsesudvalget/formandskabet 

 Indkaldelse af kandidater til og mødeledelse ved første samtale  

 Udarbejdelse af opgave til første samtalerunde i dialog med ansættelsesudvalget 

 Persontest af udvalgte kandidater, der går videre til anden samtale 

 Referencetagning på udvalgte kandidater 

 Udarbejdelse af opgave til anden samtale i dialog med formandskabet 

 Indkaldelse af kandidater til og mødeledelse ved anden samtalerunde 

 Telefonisk besked til kandidater, der har været til samtale  

 Skriftligt afslag til alle ansøgere, som ikke indkaldes til samtale 

 Opfølgningssamtale med bestyrelsesformand og institutionsleder seks måneder efter 

tiltrædelse. 
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4 Tidsplan 

Tidsplanen nedenfor bygger på, at institutionslederen tiltræder 1. februar 2019. 

 

TID OPGAVE ANSVARLIG/DELTAGERE STED 

24/10 kl.16-19 Bestyrelsesmøde. Drøftelse 
af input til job- og personprofil 

Ansættelsesudvalget Hos jer 

Uge 43 Telefoninterview med for-
mandskabet, 2-3 interessen-
ter og et par medarbejdere 

Pluss  

Uge 44 Forslag til job- og personprofil 
sendes til ansættelsesudval-
get. Kommentarer på mail/te-
lefon. Tilretning og godken-
delse v. formanden (tlf/mail) 

Ansættelsesudvalget og 
Pluss 

 

Uge 45-47 Annoncering.  

Ansættelsesudvalget har ad-
gang til ansøgere via Pluss’ 
e-rekrutteringssystem.  

  

Uge 48 Overbliksliste over ansøgere 
samt forslag om, hvilke 4-5 
kandidater, der er relevante til 
1. samtale sendes til ansæt-
telsesudvalget 

Pluss  

Uge 48 Udvælge ansøgere til 1. sam-
tale, møde i ansættelsesud-
valget 

Ansættelsesudvalg og Pluss Hos jer 

Uge 49  1. samtalerunde og udvælge 
kandidater til 2. samtalerunde 

Ansættelsesudvalg og Pluss Hos jer 

Uge 49-50 Test, referencer og kandidat-
vurderinger  

Pluss Hos Pluss  

Uge 50 2. samtalerunde og beslut-
ning  

Ansættelsesudvalg og kon-
sulent 

Hos jer 

Uge 51 Indgåelse af aftale om ansæt-
telse 

Bestyrelsen  

Uge 51 Afslag  Pluss  

1/2 2019 Ny institutionsleder tiltræder Formanden  
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5 Økonomi 

Pluss tilbyder at løse opgaven til et honorar på 78.000 kr. ekskl. moms og inkl. test. 

Hertil kommer udlæg til annoncering og transport.  

 

Vi kan fremstille et samlet budget for annonceringen, når vi har afstemt ambitionsni-

veauet med ansættelsesudvalget. Vi har fordelagtige aftaler med de relevante medier og 

kan lægge et godt tryk på onlinemedier inden for en ramme på 15.000 kr. Hertil kommer 

så, hvor meget FGU Midt-Vest evt. ønsker at investere i annoncering i trykte medier.  

 

Vi forudsætter, at FGU forestår lokaler og forplejning ved afholdelse af 1. og 2. samtale-

runde. Testinterviewene afholdes som udgangspunkt hos Pluss i Aarhus. 

 

Seks måneder efter den nye leders tiltræden afholdes en fremadrettet opfølgningssam-

tale med bestyrelsesformanden, den nye leder og Pluss. 

 

Viser det sig inden for de første seks måneder, at den ansatte leders kvalifikationer afvi-

ger fra Pluss’ vurderinger i et sådant omfang, at samarbejdet efter gensidig forhandling 

opsiges fra bestyrelsens side, påtager Pluss sig at gennemføre et nyt rekrutteringsforløb 

for en fjerdedel af ovenstående honorar med tillæg af direkte omkostninger. 

 

 

Bente Strøier 

Pluss Leadership A/S 

16. oktober 2018 


