
   

 
 

 
 

  

Yderligere information 

Arbejdstid: Cirka 30-37 timer 

Periode: 4-6 måneder 

Startdato: Januar-februar 2019  

Arbejdssted: Rundforbivej 303, 2850 Nærum (Lige ved Nærum st.) 

 

 

Praktikant til Saville Consulting Danmark 
 
Har du interesse for HR-feltet, og ønsker du at få et bredt indblik i anvendelsen af testværktøjer inden for 
rekruttering og udvikling? Så tilbyder vi en spændende praktikplads med mulighed for senere ansættelse 
som studentermedhjælper. 

 
Dine personlige og faglige kvalifikationer 

Din studieretning eller tidligere erfaring er ikke afgørende, men passion inden for HR, herunder 
rekruttering og udvikling er et must. 
 
Du skal kunne arbejde effektivt og trives i et travlt miljø, hvor dit positive mind-set smitter af på kunder 
såvel som på teamet. Du vil have en hel del kundekontakt (også med engelsktalende kunder) og skal 
derfor være serviceorienteret samt velformuleret på såvel skriftligt som mundtligt engelsk. 
. 
Du skal trives med at arbejde med mange forskellige typer opgaver og være analytisk stærk. Din sans 
for kvalitet kombineret med en målrettet, proaktiv og selvstændig tilgang til opgaveløsning er afgørende. 
 

Dine arbejdsopgaver 

Du vil, i dit praktikforløb, primært have fokus på anvendelsen af Savilles testværktøjer i 
udviklingsøjemed. Langt størstedelen af vores kunder anvender hovedsageligt værktøjerne i deres 
rekrutteringsprocesser og vi ønsker derfor at styrke fokus på anvendelsen i udviklingssammenhænge. I 
den forbindelse vil du blive certificeret i Savilles færdigheds- og personlighedstest. Endelig vil du som en 
del af dit praktikforløb blive involveret i en lang række opgaver inden for HR relateret til udvikling og 
rekruttering, som giver indblik i rollen som konsulent: 

• Udarbejdelse af præsentationer og andre kunderelaterede opgaver 
• Udarbejdelse af marketingmateriale 
• Markedsanalyse 
• Oversættelse af materialer (engelsk) 
• Kundesupport 
• SoMe-optimering 
• Kursusadministration 

 
 

Ønsker du at starte i praktik hos os? 

Send din ansøgning samt CV senest den 31. december 2018 til adm@savilleconsulting.dk. Har du 
spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte os på 70 22 10 50. Din ansøgning vil blive 
behandlet fortroligt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Mange hilsner 
Saville Consulting Danmark 

Saville Consulting Danmark er en HR-konsulentvirksomhed og en del af Saville Assessments 
internationale partnernetværk, som er repræsenteret i mere end 80 lande og udvikler testværktøjer 
til brug for rekruttering og udvikling. Vi er et lille og engageret team i Danmark, der udbyder 
testcertificeringskurser og konsulentydelser – alt sammen relateret til Savilles testværktøjer. 
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