
De seneste års krise har betydet færre topstillinger 
i det danske erhvervsliv. Nu er der imidlertid ved at 
komme gang i hjulene igen, så her giver vi dig en 
intro til branchen og lader tre headhunterfirmaer 
komme med deres bud på, hvad der kan give dig 
det næste topjob

Hoved-
jægerne

”Bestyrelsesformanden, næstformanden og jeg er enige. 
Du gjorde det godt i dag, og der er ingen tvivl: Vi vur-
derer, at du vil være den bedst egnede til jobbet som ny 
direktør – tillykke!”

Mange dygtige og hårdtarbejdende topledere har 
gennem årene åbnet champagnen for at fejre denne 
besked fra en headhunter, men endnu flere drømmer 
om at høre de samme ord.

Et godt råd er dog at undlade at gøre som den kandi-
dat, der kom direkte til interviewet fra en særdeles glad 
aften i byen. Hans pangfarvede habit og spiritusånde 
gav væsentlig færre plusser i karakterbogen hos head-
hunteren, end han kunne have scoret dagen forinden. 
Heller ikke den kvindelige kandidat, som med musik 
i sine isatte øretelefoner under interviewet fastslog, at 
hun sagtens kunne koncentrere sig om mere end én 
ting ad gangen, kom ret meget længere i sin proces hos 
en headhunter.

En profitabel branche fødes
Hvor stammer begrebet headhuntere egentlig fra? I 
årene efter 2. verdenskrig havde det amerikanske er-
hvervsliv travlt. Økonomien boomede, og innovations-
kraften var stor. Nye teknologier og brancher opstod. 
Det førte til nye organisationsformer med moderne le-
delsesmetoder og aflønning, der var baseret på kompe-
tencer og resultater. Indtil da havde de fleste organisa-
tioner været bygget på dogmer om alfaderlig ledelse og 
livslang medarbejderloyalitet.
Managementkonsulenter så, at der var et marked ikke 
blot for rådgivning om strategi, ledelse og marketing, 
men i høj grad også for rådgivning om, hvem der skulle 
stå i spidsen for virksomhederne – og en branche fødtes. 

Allerede i 1926 havde Thorndike Deland faktisk 
grundlagt verdens første searchvirksomhed, men først 

Tekst: Thomas Rex Frederiksen
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i 1946 kom der fart på, og en ræk-
ke af de globalt markedsledende 
headhunterfirmaer blev grundlagt 
i de følgende ti år.

Headhuntere i Danmark
Herhjemme var T. Bak-Jensen og 
Lisberg de første, der kom til at 
beskæftige sig med rekruttering, 
og i 1970 åbnede Egon Zehnder 
som den første af de store head-
huntere kontor i Danmark. I løbet 
af 80’erne og 90’erne skød mange 
headhunterfirmaer op, hvoraf fle-
re stadig er aktive. Ældre ehvervs-
ledere vil huske navne fra dengang 
som Jørgen Friisberg, Oluf Jacob-
sen og Daniel Meiland, og navne 
som Kurt Brusgaard og Christen 
Dalum er stadig aktive.

Der er groft sagt to spor i udvik-
lingen. Executive search-konsulen-
ter markerer sig på kvalitet, struk-
tur og evnen til at knytte ekstra-
ordinært tætte relationer. Det an-
det spor udgøres af tidligere lede-
re, som ser muligheder og fordele 
i at arbejde selvstændigt som kon-
sulenter. Executive search-konsu-
lent er en ubeskyttet titel, og med 
en telefon, en computer og et visit-
kort kan alle starte for sig selv. I dag 
er flere end 400 danske firmaer re-
gistreret hos Datatilsynet som ’stil-
lingsbesættende virksomhed’. Det 
har kastet lidt skygger over bran-
chen, at den så relativt nemt kan en-
treres af selv de gladeste amatører. 

Omvendt anerkendes branchen 
for at have tiltrukket nogle af de 
dygtigste erhvervsfolk overhove-
det, og branchen spiller i dag en be-
tydelig rolle i rådgivningsindustri-
en. Blandt alle liberale erhverv har 
executive search-branchen faktisk 
de højeste gennemsnitshonorarer 
pr. ansat, og branchen omsætter år-
ligt for mere end 60 milliarder kr. 
globalt.

Search eller selection?
For det utrænede øje er det ikke 
altid let at se forskel på selection 
og executive search. Selection 
bruges primært på specialist- og 
mellemlederniveauet og handler 
basalt set om, at der indrykkes en 
jobannonce, hvorpå udvælgelsen 
af den bedste kandidat sker blandt 
de indkomne ansøgninger. Kandi-
daterne er motiverede for at søge 
jobbet, og konsulenten kan foku-
sere på at vælge de dygtigste ud. 

Executive search, som bruges på 
bestyrelses-, direktions- og funkti-
onschefniveau, er den proaktive, 
uopfordrede, direkte henvendel-
se fra konsulenten til den optima-
le kandidat. Udvælgelsen sker her 
efter en grundig research.
   En tilsvarende forskel ligger i, 
om firmaet er ’retained’ eller ’con-
tingent’. Contingent er populært 
sagt at arbejde efter ’no cure, no 
pay’-princippet. Det vil sige, at 
headhunterne kun honoreres, hvis 

og når de finder en kandidat, som 
passer til jobprofilen. Retained be-
tyder, at kunden betaler honora-
ret i rater undervejs. Betalingen er 
dermed uafhængig af, om head-
hunteren løser opgaven. Alle de 
store internationale aktører i bran-
chen er retained.

Fælles databaser
Priserne varierer også. I toppen 
var det i mange år hovedreglen, 
at man betalte 1/3 af kandidatens 
årsløn (inkl. pension, bonus og bil) 
i honorar, men i dag ønsker de fle-
ste kunder en fast pris, som der-
med ikke er afhængig af, om det 
er den bedst eller dårligst lønnede 
kandidat, som ender i jobbet. Ved 
rekruttering af specialister og mel-
lemledere har prisen altid været 
lavere – også procentuelt. 

Blandt de toneangivende head-
hunterfirmaer er der forskelle i 
den interne organisering. De fem 
største globale spillere (Korn/Fer-
ry, Egon Zehnder, Spencer Stuart, 
Heidrick & Struggles og Russell 
Reynolds) er alle integrerede fir-
maer. Det betyder, at de arbejder 
med fælles globale databaser, såle-
des at firmaets udenlandske konsu-
lenter har direkte adgang til danske 
kandidater – og omvendt. De øv-
rige globale headhuntere arbejder 
mere eller mindre tæt sammen på 
internationale rekrutteringsopga-
ver og globale analyser.

Som kandidat er det vigtigste at 
huske, at headhunterne ikke er sat 
i verden for at skaffe jobs til le-
dige. De arbejder udelukkende i 
virksomhedernes interesse, da det 
jo faktisk er disse, der betaler de-
res honorar. 

Læg ikke alle æggene i én kurv 
Man bør desuden være opmærk-
som på, at branchens etiske ’off-li-
mits-kodeks’ dikterer, at man ikke 
rekrutterer kandidater fra en anden 
kundes medarbejdere. Store virk-
somheder som f.eks. DONG Ener-
gy, TDC og A.P. Møller – Mærsk, 
der benytter en bred vifte af head-
huntere, prøver på denne måde at 
beskytte sig mod for meget ’hoved-
jagt’ på netop deres medarbejde-
re. Det er derfor vigtigt, at ledende 
medarbejdere og specialister i så-
danne virksomheder er opmærk-
somme på, at de risikerer at blive 
overset og derfor må gøre mere for 
at gøre sig selv synlige.

Den direktør, som er kunde den 
ene dag, kan være kandidat den næ-
ste. Så det kan bestemt anbefales, 
at man ikke lægger alle sine æg i 
én kurv, men sørger for at holde en 
god forbindelse til flere forskellige 
headhuntere. 

Så er det måske dig, der næste 
gang får det opkald, der med ét slag 
kan accelerere din karriere: ”Besty-
relsesformanden, næstformanden 
og jeg er enige …”

På de følgende sider kan 
du se interviews med tre 
af branchens største 
headhunterbureauer.

Hoved-
jægerne
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» Hovedjægerne

Hvad adskiller  
jer fra konkurrenterne? 
Alle InterSearch-kontorer er lo-
kalt ejede og ledede. Det sikrer 
stor indsigt i det lokale kandidat-
marked og giver bevægelighed 
samt større indflydelse på pro-
ces og kvalitet i opgaveløsningen 
uden at gå på kompromis med 
det internationale udsyn. I Dan-
mark har vi et unikt fokus på be-
styrelsesrekruttering, -evaluering 
og -rådgivning. Mere end halvde-
len af vores forretning er bestyrel-
sesrelateret, og dét fokus er der 
ingen af vores konkurrenter, der 
har. Specialiseringen gør os bedre 
i stand til at råde vores klienter om 
bestyrelsesforhold.

Flere af vores største konkur-
renter er internationalt ledede, og 
nogle endda børsnoterede. Vi har 
et mantra: Klienten kommer først, 
firmaet som nummer to, os selv 
som nummer tre. Det skal forstås 
således, at klientens interesser al-
tid kommer før et afkastkrav fra 
aktionærerne. Vi sværger til kvali-
tet og best practice – og det er ikke 
altid foreneligt med internationale 
overhead-omkostninger eller for-
ventninger til kvartalsregnskaber. 

Hvilke trends ser I  
på jobmarkedet netop nu?
Helt overordnet er der stor efter-
spørgsel på strategiske kompe-
tencer og international erfaring. 
Vi ser mange C-leveludskiftnin-
ger, både blandt CEO’s, CFO’s og 
COO’s. Aktuelle eksempler her-
på er udskiftningen af prominen-
te topledere hos Coop, NKT og 
Vestas.

Der, hvor man udvider direktio-
nen, er typisk inden for enten IT 
eller digital ledelse. Endelig er det 
overvejende virksomheder med 
internationalt udsyn, der i øjeblik-
ket rekrutterer, mens flertallet af 
de rent danske virksomheder fort-
sat ser tiden an.

I bestyrelserne er det både for-
retningsmæssige og formelle hen-
syn, der driver udviklingen. For-
melle krav er en stor del heraf, ik-
ke mindst i den finansielle sektor. 
Uddannelseskrav, krav til specifik 
joberfaring, uafhængighedskrav 
samt diversitetskrav er meget stær-
ke tendenser, både fra EU- og na-
tional side. På diversitetsområdet 
efterspørges der flere og bredere 
kompetencer, flere udlændinge og 
ikke mindst flere kvinder. Man har 
erkendt, at mens homogenitet gan-
ske vist fremmer beslutningskraft 
og eksekveringsevne, er forskellig-
hed en drivkraft bag innovation og 
risikostyring, og langt de fleste virk-
somheder er dybt afhængige af de 
to sidstnævnte faktorer.

For en topleder, som skal sikre 
sin virksomheds konkurrenceev-
ne i en globaliseret verden, er der 
særligt to forhold, man skal dyrke 

og forstå i detaljen: en knivskarp 
forståelse for den fulde værdikæ-
de i den pågældende virksomheds 
branche samt megatrends’ indfly-
delse på udviklingen i økonomien, 
branchen og markedet.

En god anekdote fra det  
virkelige liv som headhunter?
En direktør forlod efter få år over-
raskende sit job. Der var ingen 
tvivl om, at det var hans eget valg, 
men omverdenen forstod ingen-
ting. Da vi havde ham i proces til 
en ny stilling som bestyrelsesfor-
mand i en anden virksomhed, gik 
han ekstraordinært meget op i at 
afstemme forventningerne med 
hovedaktionærerne og den øvri-
ge bestyrelse. I dybeste fortrolig-
hed fortalte han mig nemlig un-
dervejs, at han i sit tidligere direk-
tørjob oprindeligt var blevet hy-
ret for at forestå en børsintroduk-
tion. Det hele var faldet på plads 
ned til mindste detalje – lige ind-
til storaktionæren og bestyrelsen 
fortrød, fordi de alligevel ikke vil-
le afgive magten. Ærgerligt for di-
rektøren, men meget sigende, at 
vi ofte hører det, som ingen an-
dre hører.

Jakob Stengel, cand.jur. og Managing Partner 
for Case Rose / InterSearch

Klientens mand

Case Rose /
InterSearch

InterSearch er en af 
verdens ti største exe-
cutive search-virksom-
heder med 95 kontorer 
i 50 lande. Case Rose er 
den danske afdeling af 
InterSearch og rekrut-
terer på de øverste 
ledelsesniveauer, især 
bestyrelsesmedlem-
mer. Dertil kommer 
rådgivningsydelser 
inden for bl.a. be-
styrelsesevaluering, 
corporate governance, 
ledervurdering samt 
coaching af topledere.

Der efterspørges 
flere og bredere 
kompetencer,  

flere udlændinge 
og ikke mindst  
flere kvinder!
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LEV LIVET NU I CHARMERENDE FRANKRIG

Chateau med vid  
udsigt over det 
sydfranske landskab

Slottet ligger fredeligt på en 
bakketop syd for Toulouse og 
er i perfekt stand. To separate 
gæstebygninger, 3-dobbelt 
garage og fem hestebokse hører 
med. 25 m. opvarmet pool og 
poolhouse. Mulighed for at an-
lægge tennisbane. En smuk oase 
til fordybelse og kreativitet.

Pris 2.300.000 €

Chateau med  
egen skov til jagt
Enestående slot nær Pau med 
udsigt helt til Pyrenæerne. 110 
ha jord med stort skovområde 
til jagt af råvildt og vildsvin. 
Inkluderet er ældre gård og 
avlsbygninger. Et unikt palæ til 
jagt og selskabelighed.

Pris 3.150.000 €

Villa på Cap d’Antibes
Pris 3.850.000 €

Villa nær Saint Tropez 
Pris 5.700.000 €

Villa Theoule sur Mer 
Pris 1.890.000 €

AHOME-FRANCE
Tel. DK +45 40 38 16 64 · tel. FR   +33 (0)6 67 49 57 47
www.ahomefrance.com

Hvad adskiller jer  
fra konkurrenterne?
Vores internationale forretnings-
model og ejerskab sikrer, at vi slip-
per for individuelle særinteresser i 
vores konsulentstab. Vi følger in-
ternationale trends tæt og kan al-
tid stille med det bedste team, og 
vores strukturerede processer er 
med til at sikre kvaliteten i vores 
opgaveløsning. Ud over at vi på 
alle opgaver er i stand til at søge 
globalt, bliver vi ofte en fortrolig 
rådgiver i forbindelse med andre 
ledelsesmæssige spørgsmål – alt  
sammen til gavn for vores klienter.

Hvad skal en kandidat  
være opmærksom på i  
mødet med en headhunter?
Vær ærlig, autentisk og skarp. 
Husk på, hvad der gør dig unik, og 
sørg for at synliggøre dine succeser.

Det kan lyde banalt, men det er 
ikke uvæsentligt at lave et ordent-
ligt CV. Fremhæv facts, ansvar og 
resultatskabelse, især for de sene-
ste år. Brug ikke papir på at beskri-
ve dine kompetencer i bløde ven-
dinger. Den vurdering skal vi nok 
selv lave! Når du møder os, så mød 
op forberedt. Du vil i forvejen være 

briefet på, hvad sagen gælder, og du 
skal have gjort dit hjemmearbejde, 
det vil sige kende virksomheden og 
dens markedssituation. Dårligt for-
beredte kandidater sender et signal 
om manglende professionalisme. 
Kommunikér klart og tydeligt. Lad 
være med at digte – selv hvis du er 
blevet fyret. Danmark er et lille land, 
og vi kender til det meste, og så er 
det bedre, at man selv har adresse-
ret emnet. Den fleksible danske ar-
bejdsmarkedsmodel betyder, at det 
er nemt at hyre, men også fyre folk, 
og det er samtidig værd at huske, 
at en fyring ét sted jo ikke er det 
samme som en diskvalifikation alle 
andre steder. Vær også på forhånd 
opmærksom på, hvad der ligger på 
nettet om dig. Dit omdømme er – 
sammen med dit CV – dit stærkeste 
aktiv i mødet med headhunteren.

Andre gode karriereråd?
Vær opmærksom på, at vi lever i 
en global virkelighed. Din nærme-
ste konkurrent til et job kan sag-
tens være tysker, amerikaner el-
ler kineser.

Særligt til de helt unge bør det 
understreges, at den danske norm, 
hvor man giver sig god tid i sit ud-

dannelses- og karrierevalg, har svært 
ved at klare sig i den internationale 
konkurrence. I udlandet ser vi 25-åri-
ge med en MBA og to års erfaring 
som marketingchef som kandida-
ter til jobs som marketingdirektør. I 
Danmark er man dårligt nok færdig 
med sin kandidatgrad, når man fyl-
der 30. Internationalt – og dermed 
nu også i Danmark – er der et vindue, 
fra man er 25 til 34 år, til at komme 
på rette spor, hvis man ønsker at gø-
re karriere. Hvis man er fyldt 35, og 
endnu ikke har haft sit første leder-
job, bliver det svært at få et senere.

En god anekdote fra det  
virkelige liv som headhunter?
I Googles spæde start blev Hei-
drick & Struggles hyret til at re-
kruttere hele deres senior executi-
ve-team, men som med så mange 
andre iværksættervirksomheder 
var cashflow en udfordring. Der-
for tilbød Google de involverede 
konsulenter honorering i form af 
aktier. De accepterede og fortrød 
vist aldrig siden … 
   Det ville dog ikke kunne lade 
sig gøre i dag, hvor vi er børsnote-
rede, og al honorering går i en og 
samme kasse.

» Hovedjægerne

Nina Nærby, cand.merc., partner in charge, Heidrick & Struggles’ kontor  
i København, som håndterer danske og norske klienter

Den globale

Heidrick & 
Struggles

Heidrick & Struggles  
er børsnoteret på  
NASDAQ i New York 
og er en af verdens 
fem største executive 
search-virksomheder. 
Firmaet har 48 kontorer 
i 31 lande og fokuse-
rer på rekruttering af 
direktører, funktions-
chefer og bestyrelser 
samt ledelsesrådgivning 
som f.eks. vurdering af 
lederteams, succession 
planning og bestyrel-
sesevalueringer.

En fyring ét  
sted ikke er det 
samme som en 
diskvalifikation  

alle andre steder
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Hvad adskiller  
jer fra konkurrenterne?
Forskellen ligger i bredden og i 
processen. Vi kan tilbyde en kun-
de at klare samtlige deres rekrut-
teringsbehov med en tilpasset løs-
ning til hver stilling, uanset om det 
er search eller selection. Og så be-
tyder vores størrelse og lange histo-
rik forhåbentlig også noget positivt 
for kunderne.

Hvordan har branchen  
det set med jeres øjne?
Rigtig mange rekrutteringsfirmaer 
er lukket ned under finanskrisen, 
men nu er der behersket fremgang 
igen – på alle stillingsniveauer. Der 
er 800.000 jobskift hvert år i Dan-
mark, hvilket vil sige, at 1/3 af ar-
bejdsstyrken skifter job hvert år. 
Det betyder, at der altid er et gen-
placeringsmarked for headhunte-
re, omend det har været lavere un-
der krisen, fordi både kunder og 
kandidater ved, hvad de har, men 
ikke hvad de får.

Hvilke kompetancer er der 
særlig efterspørgsel på?
Forandringsvillighed er meget vig-
tig. Hvis man har siddet 15-20 år 

i den samme stilling eller virksom-
hed, så er det nok sværere at skif-
te branche, men derfor kan man 
godt blive hentet til en konkurrent 
som leder.

Generelt er ledelsesevner efter-
tragtede. Dygtige ledere er folk, 
der evner at sætte mål, kommu-
nikere og løse problemer i samspil 
med andre. Eksekveringsevne har 
stor betydning, og forskellen på de 
dygtige og de mindre dygtige lede-
re ses ofte i eksekveringen. Mange 
gange er det bedre at have en dår-
lig strategi og en god eksekvering 
end omvendt. Desuden handler en 
stor del af ledelse om at få menne-
sker til at ændre adfærd.

Endelig er kommunikation en 
meget vigtig kompetence. Det skal 
man kunne som leder. At define-
re ’the big why’ – at kommunike-
re den formålsdrevne vision. Vi 
har en tendens til at kommunike-
re ’what’ i stedet for ’why’, men 
’the why’ er vigtig. Folk har behov 
for at vide, hvorfor de egentlig går 
på arbejde. 

Lad mig give to eksempler: En 
historie går på, at Steve Jobs i sin 
tid spurgte John Sculley fra Pep-
siCo, da han ville hente ham til 

Apple: ”Do you want to sell suga-
red water for the rest of your life? 
Or do you want to come with me 
and change the world?” Super ek-
sempel på ’why’ til en mand, der 
følte, at han faktisk havde gjort 
det ret godt. 

 I en anden historie fortælles det, 
at præsident Kennedy i en hangar 
hos NASA i Cape Canaveral hav-
de spurgt en fejemand, hvad han 
var i færd med. ”Jeg er med til at 
sende en mand til månen,” svare-
de manden. Det er jo det ultima-
tive scenarie. Stærkt. 

En god anekdote fra det  
virkelige liv som headhunter?
Jeg arbejde engang for en kunde, 
hvor det var en klar fordel, hvis 
man røg. Under en præsentation 
spurgte salgschefen en kandidat, 
om han var positiv over for pro-
dukterne. Kandidaten svarede ja, 
tog et sug og ét mere – og kastede 
derefter op i skraldespanden. Kan-
didaten forsikrede salgschefen, at 
han ville lære at ryge, og gik faktisk 
videre i processen. Chefen men-
te, at kandidaten viste en vis op-
ofrelse for jobbet og et stort com-
mitment.

» Hovedjægerne

Christian Kurt Nielsen, HD (A), 
adm. direktør i Mercuri Urval

Den største

Mercuri Urval

Mercuri Urval er Dan-
marks største rekrut-
teringsvirksomhed og 
rekrutterer på både 
specialist-, mellem- 
leder- og topleder- 
niveau. De arbejder 
både med search 
(headhunting) og 
selection (udvælgelse 
efter ansøgning).  
Mercuri Urval har  
kontorer i 25 lande 
verden over.

Mange gange  
er det bedre at 
have en dårlig 
strategi og en  

god eksekvering 
end omvendt




