Vi har over
99.000
medlemmer
– har du et
ledigt job?
Kontakt Din Sundhedsfaglige A-kasse
og få hjælp til at rekruttere din
næste sundhedsprofessionelle
medarbejder.

Start rekrutteringen her

dsa.dk/nymedarbejder

Få hjælp til at rekruttere
– helt gratis
Vi hjælper dig med at rekruttere, hvis du har akut behov for en sundhedsprofessionel
medarbejder. Har du mere generelle udfordringer, tilbyder vi også at indgå et strategisk
samarbejde omkring rekruttering. Vi sikrer altid, at du kun bliver præsenteret for
kvalificerede kandidater.
Få hjælp til at besætte en konkret stilling
Har du en ledig stilling, du ikke kan få besat gennem almindelig annoncering, kan vi henvise
kvalificerede ledige direkte til stillingen eller dele opslaget med vores 99.000 medlemmer.
Kontakt os på tlf. 33 15 10 66 eller udfyld en jobordre på dsa.dk/nymedarbejder.
Indgå et strategisk samarbejde
Har du ofte ledige stillinger og udfordringer med at rekruttere, er vi en oplagt samarbejdspartner. Vi har fingeren på pulsen og har direkte kontakt til vores medlemmer – såvel ledige
som beskæftigede. Ring på tlf. 33 15 10 66 for at høre mere.

Kontakt os på telefon
33 15 10 66
eller udfyld formularen på
dsa.dk/nymedarbejder

Vores karrierekonsulenter har samme sundhedsfaglige baggrund
som vores medlemmer. Samtidig er de uddannede til at varetage
dine interesser, når du har brug for at rekruttere nye medarbejdere.

En oplagt samarbejdspartner
Her er et udpluk af de uddannelser og kompetencer, der gør vores karrierekonsulenter
særligt egnede til at finde din næste medarbejder:
•

Alle har en sundhedsprofessionel uddannelse.

•

Flere er certificerede coaches.

•

Flere har diplomuddannelser i ledelse, vejledning og
supervision.
En er certificeret i ledertest og persontypetest.

•
•

Alle karrierekonsulenter har gennemført et diplommodul i
virksomhedsindsats.

•

Alle har minimum 5 års erfaring med at coache, vejlede og
rådgive i forhold vedrørende karriere.

•

Alle har joberfaring inden for basis-, leder- og stabsfunktioner fra både regioner, kommuner og det private
arbejdsmarked.

Få hjælp til at rekruttere - helt gratis
Vi hjælper dig med at rekruttere, hvis du har akut behov for en sundhedsprofessionel
medarbejder. Har du mere generelle udfordringer, tilbyder vi at indgå et strategisk
samarbejde omkring rekruttering.

Hvorfor vælge os som din rekrutteringspartner?
Vi er en sundhedsfaglig a-kasse for 99.000 sygeplejersker, jordemødre,
radiografer, bioanalytikere, fysioterapeuter og ergoterapeuter og
sundhedsfaglige kandidater.
Vi er specialister i at matche medlemmer, som har
sundhedsprofessionelle kompetencer, med jobs
på det sundhedsfaglige arbejdsmarked, da
alle vores karrierekonsulenter har en
sundhedsprofessionel baggrund.
Find din næste medarbejder
Kontakt os på telefon
33 15 10 66
eller udfyld formularen på
dsa.dk/nymedarbejder
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Mangler du en
sundhedsprofessionel
medarbejder?

