Sådan rekrutterer vi ledere i Høje-Taastrup Kommune
Afklaring inden
opslag + job- og
kompetenceprofil
+ tidsplan

è

Annoncering +
gennemlæsning af
ansøgninger +
udvælgelse

è

1. samtale

è

Test + 2. samtale

è

Udvælgelse af
kandidat +
afslutning af
rekruttering

è

Ansættelse

è

è

è

è

è

è
Skal jobbet genbesættes med
uændret indhold eller skal I
tænke nyt?

Jobannoncen skal skrives

Kandidater indkaldes til samtale

Kandidater, der går videre,
får tilsendt mail med test af
HR-Centret

Ansættelsesudvalg og/eller leder
udvælger kandidat og kontakter
vedkommende

Information til organisationen
om ny leder

Kontakt altid HR-Centret ved
ønske om brug af test ved 2.
samtale inden forløbet planlægges

Oprettelse af stillingen i Emply
herunder opsætning af vurderingskriterier og valg af medie

Øvrige kandidater får afslag via
Emply med begrundelse i udvalgte
kriterier fra job- og kompetenceprofilen

Kandidater, der ikke går videre,
får afslag

Øvrige kandidater, der har været til
samtale, bliver ringet op og får afslag

Onboarding og udarbejdelse af
introduktionsprogram

Nedsæt ansættelsesudvalg

Ansættelsesudvalget læser
løbende ansøgninger og vurderer
kandidaterne

Afholde 1. samtale
- Evt. brug af case

HR-Centret behandler testresul- Der indhentes referencer på den
tater
kandidat, der ønskes ansat

(Husk at orientere ansættelsesudvalg om tavshedspligt)

Ansættelsesudvalget får login til
Emply

Udarbejd en tidsplan for
forløbet og book ansættelsesudvalget

Formanden ser på resultatet og
forbereder udvælgelsen

Hver kandidat får individuel tilbagemelding fra HR-konsulent

Der indhentes eventuelt straffeattest
på endelig kandidat

Ansættelsesudvalget drøfter
krav og forventninger til ny
leder, herunder job- & kompetenceprofil

Udvælgelsesmøde i ansættelsesudvalget

HR-konsulent informerer ansættelsesudvalget om resultat
af test

Der indledes lønforhandlinger

2. samtale afholdes

Aftale om ansættelse og udarbejdelse
af ansættelsesbrev

Der skal yderligere tages
stilling til (evt. sammen med
ansæt.udvalget):
- Screeningsspørgsmål
- Evalueringskriterier
- Valg af medie
-	Frist for ansættelsesudvalgets seneste vurdering af
ansøgere
-	Udarbejde samtaleguide til
jobsamtaler
- Vurdere evt. brug af case
- Udarbejde case

Tildele den nye leder en mentor

HR-Centret sørger for at:
-	Registrere den nye leder i
mailgruppen ”alle ledere”
-	Tilmelde til lederkurset ”God
ledelse i HTK”
-	Tilmelde til 4 møder m.
kommunaldirektøren ”Nye
håbefulde ledere”
-	Booke til møde med HR-chef
og økonomichef
-	Booke til møder i strategisk
lederforum
-	Tilmelde til introduktion for
nye medarbejdere

