Search Danmark arbejder for:
	Transparens og overblik for både
branche og kunder
	Etablering af branchestandarder
Kvalitet & tryghed for kunderne
Spredningen blandt virksomheder, der rekrutterer specialister og
folk til det øverste ledelsesniveau i dansk erhvervsliv, er stor. Både
når det gælder størrelse, pris og løsninger. Det gør det svært for kunderne at vide, hvor de skal gå hen, og hvad de køber.

	Et brancherelevant forum for
information og inspiration
	Et fælles talerør for branchen i
samfundsdebatten
	Øget synlighed og brancheomdømme

Search Danmarks målsætning som brancheforening er at skabe
tryghed omkring både kvalitet, proces og faglighed hos kunderne,
da det er jo i høj grad en tillidssag at købe rekrutteringsrådgivning
eksternt.

Idegrundlaget for brancheforeningen er at samle hele branchen - ikke kun en afgrænset, specialiseret gruppe inden for branchen – om en fælles vision og overordnede mål for god kvalitet og adfærd
samt en fælles retning, som vi, som branche, arbejder sammen om at opnå
Jørn Andersen, bestyrelsesformand i Search Danmark

Hvem er Search Danmark?
Search Danmark er brancheforeningen for danske Search & Selection samt Executive Search virksomheder. Det er Search Danmarks
ambition at sikre en højere kvalitet for kunderne, skabe et etisk kodeks og udvikle en autorisationsordning.
Vi vil med foreningen skabe et parameter for omsætning, anciennitet og standarder, der gør det enklere og mere transparent for kunderne at navigere mellem de forskellige virksomheder i branchen.
Foreningen arbejder for tryghed, viden og indflydelse for medlemmerne og for at skabe et fælles talerør for den danske rekrutteringsbranche. Vi formidler og videreudvikler viden og giver nyttig
ekstern information og branchestatistik, som kan styrke medlemmernes forretning.
Det er Search Danmarks vision at være foreningen, der forholder sig
professionelt til rekruttering på specialist- og ledelsesniveau. Vi arbejder for at opkvalificere medlemmerne gennem inspiration og viden til kvalitets- og forretningsudvikling.

Sådan bliver du medlem af

Search Danmark

Kontakt sekretariatsleder
i Dansk Erhverv, Jakob Tietge,
og få mere at vide om medlemskab,
fordele og kontingent.
jti@danskerhverv.dk

