
Når rekruttering skal være 
enkelt og effektivt 
EasyCruit

EasyCruit er en brugervenlig, 
online rekrutteringsløsning, hvor 
stillingsopslag integreres på jeres 
hjemmeside. EasyCruit er fleksibel 
og tilpasses til jeres behov, ønsker og 
præferencer.

Spar tid og reducér omkostningerne
EasyCruit effektiviserer jeres 
rekrutteringsproces. Reducér tiden på 
rekrutteringen med enkle processer, 
færdige skabeloner, automatiske 
svarmails og enkel kommunikation med 
mange kandidater på en gang.

Med EasyCruit kan I automatisere og 
styre leddene i rekrutteringsprocessen. 
I får et redskab, der styrker jeres 

resultater og rekrutteringsproduktivitet 
og bidrager til positive oplevelser for 
kandidater og rekrutteringspersonale.

Find de bedste kandidater hurtigere
I EasyCruit har I mulighed for at rangere 
kandidaterne baseret på spørgsmålene 
i ansøgningen. I får mulighed for 
at benytte et pointsystem bag ved 
spørgsmålene og automatisk opnå en 
rangering, der sikrer, at I finder top-
kandidaterne med det samme.

Persondataloven – Er I klar, hvis 
Datatilsynet banker på?
Persondataforordningen er på vej, og 
i dag kan man ikke sige rekruttering 
uden også at sige Persondatalov. Viden 
om Persondataloven er i særdeleshed 
vigtigt i en rekrutteringsproces, hvor 
mange følsomme personoplysninger 
kommer i spil.

Med EasyCruit får I en 
rekrutteringsløsning, som gør 
det enkelt for jer at gennemføre 
en rekrutteringsproces inden for 
Persondatalovens rammer.



Fordele for jer
• EasyCruit er enkelt og 

brugervenligt og kræver et 
minimum af oplæring

• Løsningen er online-baseret og 
stillingsopslag bliver integreret på 
jeres hjemmeside

• I kan spare tid og omkostninger 
ved en mere effektiv og 
automatiseret rekrutteringsproces

• EasyCruit er fleksibelt og bliver 
tilpasset jeres specifikke behov

• Det er muligt at rekruttere på tværs 
af lande, virksomheder, afdelinger, 
sprog og brancher.

• I finder de bedste kandidater - 
hurtigere!

Vælg den pakke, som passer til jer:

EasyCruit Start
Perfekt til virksomheden, der arbejder 
med ét brand i ét land.

Når I har brug for et værktøj, der bare 
løser opgaven, så tilbyder EasyCruit 
Start de grundlæggende funktioner 
inden for rekruttering, og så en lille 
smule ekstra.

EasyCruit Optimize
Hvis jeres rekruttering er klar til næste 
niveau, og jeres virksomhed planlægger 
at ekspandere eller allerede er til stede 
i flere lande, så er det tid til EasyCruit 
Optimize. I denne udgave kan I bruge 
EasyCruit på op til tre sprog.

I EasyCruit Optimize er der integreret en 
analysefunktion, som tilbyder værdifuld 
viden om rekrutteringsprocessen. Det 
er desuden muligt for personer, som 
ikke er EasyCruit-brugere at deltage i 
ansættelsesprocessen.

EasyCruit Enterprise
EasyCruit Enterprise er en perfekt 
løsning til virksomheden, der opererer 
med flere brands i flere lande.

Er jeres virksomhed en mere kompleks 
organisation, så er EasyCruit Enterprise 
en rigtig god rekrutteringsløsning. I 
får en tilpasset rekrutteringsproces, 
der integreres med jeres andre 
værktøjer, som for eksempel tredjeparts 
testsystemer og naturligvis med single 
sign-on.
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“Systemet er samtidig med til at effektivisere 
hele arbejdsprocessen og giver en god og pro-
fessionel rekruttering.”
Ewa Axelsson, HR-manager hos Scandic


