IT-SPECIALISTER
FREELANCE & REKRUTTERING

IT-SPECIALISTER TIL DIN VISION

VI TILBYDER OGSÅ

FREELANCE KONSULENTER

CONVISION CERTIFICERING

Convisions kerneforretning er leverance af IT-specialister til private og offentlige virksomheder. Vi sikrer, at din IT-vision understøttes af den bedst kvalificerede konsulent,
hvor faglighed og personlighed er i højsædet, når vi leverer kompetente konsulenter
til din organisation.

Hos Convision har vi udviklet vores eget kvalitetsstempel i form af en
Convision Certificering, som vi giver til IT-specialister med + 5 års freelance
erfaring inden for deres felt og ekstraordinære kompetencer.

Vi forstår din forretning og er altid opdaterede omkring teknologier og nye tendenser i IT-branchen. Det er forudsætningen for, at vi kan matche og levere de rette
kompetencer til din IT-organisation!
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For at opnå en Convision Certificering kræves det, at IT-specialisten er blevet
testet af Convisions medarbejdere på sine skills - og har opnået en “Highly Skilled”
rating i forhold til et sammenligneligt felt på minimum 100 andre testede.

CONVISION NEARSHORING
Med Convision Nearshoring får du en række erfarne IT-specialister, der er placeret
i Østeuropa med kun 1 times tidsforskel. En af de helt store fordele ved Convision
Nearshoring er, at vi tilbyder IT-specialister til lavere omkostning end lokale danske.
Alle IT-specialisterne har mere end 10 års erfaring fra IT-branchen og indgående
viden om de teknologier, vi anvender i Danmark. Ansæt konsulenterne på timebasis eller som et dedikeret team under jeres egen og/eller Convisions ledelse.

REKRUTTERINGER
Hos Convision tilbyder vi målrettet rekruttering af IT-specialister. Overlad helt eller
delvist rekrutteringen til Convision og få medarbejdere, som matcher din IT-vision
og dine konkrete kompetencebehov.
Vores erfarne search-team foretager alt lige fra search og headhunting til interviews
og tests, såvel som referencetjek for din organisation. Som noget særligt tilbyder vi
desuden Skill Assessment’s, hvor vi matcher konkret faglighed med jeres tekniske
ønsker.

www.convision.dk

YOUNG DEVELOPERS
Når du benytter dig af Convision Young Developers får du mulighed for at forny din
IT-organisation med unge IT-talenter, der har viden inden for nyeste metoder, værktøjer og teknologier.
Med Convision Young Developers tilbyder vi “Try & Hire”, hvor du uforpligtet og fleksibelt har mulighed for at afprøve talenternes kompetencer over 6 måneder, som giver
dig mulighed for at stoppe forløbet fra dag til dag.

+ 45 70 22 02 09

SAMMEN OM DIN IT-VISION
KUN DE BEDSTE KOMPETENCER
Vi sikrer, at din IT-vision understøttes af de bedst kvalificerede IT-specialister med høj faglighed og den rette personlighed. Vores mission er at
levere målrettede kompetencer til din organisation

STÆRKE RELATIONER
Vores kerneværdi er skabe og vedligeholde gode relationer til vores
kunder, konsulenter og medarbejdere. Derfor er tillid, trygge vilkår og
fleksibilitet altid rammerne for vores arbejde.

VI FORSTÅR DIN FORRETNING
For at understøtte driften og udviklingen af din organisation, sørger vi for
at være på forkant med gængse og nye teknologier samt metoder inden
for IT-branchen.

HURTIG OG SIKKER LEVERANCE
Vi forstår dit behov og leverer de rette kompetencer. Et samarbejde med os
indebærer løbende rådgivning og proaktiv opfølgning for at kvalitetssikre
leverancer.

FIND OS HER
Convision A/S - Vester Farimagsgade 6, 2. sal 1606 København V
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