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- Rekrytering i Frankrike, 
i dess grannländer och i Norden -

MS-search utför rekryteringsuppdrag till olika chefspositioner, säljbefattningar och andra nyckeltjänster 
för franska och internationella grupper, särskilt för nordiska företag med verksamhet i Frankrike och dess 
grannländer, samt för dotterbolag till franska företag i de nordiska länderna.

Med ett stort nätverk, speciellt inom den fransk-nordiska nischen, genomför vi searchuppdrag inom alla typer av 
branscher och till många olika positioner. Vi strävar efter att aktivt och positivt bidra till företags utveckling.

Vi använder väl beprövade search- och urvalsmetoder, optimerar våra interna processer och anpassar oss 
kontinuerligt till den föränderliga marknaden, kandidaterna och deras beteenden.

Med ett rådgivande förhållningssätt strävar vi efter att etablera varaktiga relationer som bygger på ett ömsesidigt 
förtroende, med var och en av våra kunder.

Vi för ingående diskussioner för att noggrant definiera positionen som skall tillsättas och de kompetenser, 
egenskaper samt den personlighet som krävs för att underlätta den nyrekryterades integration och anpassning till 
den specifika företagskulturen.

Vi använder alla de verktyg som finns till vårt förfogande för att identifiera, kontakta och utvärdera de kandidater 
som passar in på våra kunders specifika behov. Vi väljer sedan ut de största talangerna vars kunskaper, potential 
och personlighet kan matcha våra kunders önskemål.

Vi rådger våra kunder under hela urvalsprocessen så att den bäst lämpade kandidaten kan rekryteras. Vi följer upp 
under integrationen och behåller sedan, om så önskas, kontakten under hela anställningsperioden på företaget. 

Fransk-nordisk expertis

Förutom vår djupa kunskap om den franska marknaden, erbjuder vi en gedigen erfarenhet gällande 
rekrytering inom den fransk-nordiska nischen.

Vi ställer till våra kunders förfogande vårt stora nätverk samt djupa förståelse för de franska och nordiska 
marknaderna och deras specifika affärskulturer och kan erbjuda en gedigen multikulturell kompetens när det 
gäller att utvärdera kandidater inom den fransk-nordiska nischen.

Våra värderingar och förhållningssätt

Vi brinner för konsultyrket och gör vårt yttersta för att kunna erbjuda varje kund en skräddarsydd 
rekryteringsprocess. Genom att tillämpa en mycket kvalitativ och professionell metod kan vi tillgodose 
olika behov samt möta varje specifik situation. 

Vi vill skapa konstruktiva och lärorika möten med våra kandidater. Vårt yttersta mål är att lyckas med 
varje anförtrodd rekrytering och därmed tillmötesgå varje kunds önskemål.

• Flexibilitet, reaktivitet och anpassning till varje uppdragsgivares behov.
• En starkt resultatdriven kultur, vi uppfyller våra åtaganden.
• Kompetens och professionalism i varje steg i processen.
• Vi strävar efter att upprätthålla en lojal och trogen relation med våra kunder och kandidater.
• Vi erbjuder skräddarsydda tjänster och anpassar oss till var och en av våra kunders specifika situation.
• Stor respekt för våra kunder och kandidater, öppenhet och enkelhet speglar relationen.
• Rådgivande och lyssnande roll, ackompanjemang i varje fas.
• Stor tillgänglighet, ett verkligt intresse och engagemang för varje kund och kandidat.
•  För att garantera kvaliteten på våra tjänster och erbjuda en optimal uppföljning är konsulten ansvarig för 

varje fas i uppdraget.

Grundarens profil : Marie Sundin

Efter en fyrårig universitetsutbildning i Stockholm - en kandidatexamen med dubbla 
huvudämnen i marknadsföring och i franska – flyttar Marie till Frankrike 2005 och avslutar 
sin Mastersutbildning i International Business och Management på INSEEC-Paris.

Med sin svensk-franska bakgrund i bagaget samt med ett stort intresse för interkulturella 
frågor, börjar hon 2006 sin headhuntingkarriär i ett internationellt Executive Search-företag.

Talar flytande svenska, franska och engelska. Har lett searchuppdrag och tillsatt 
chefspositioner, ledande befattningshavare och andra nyckeltjänster inom 
internationella  koncerner i Frankrike, dess grannländer och Skandinavien sedan 
2006. Hon har arbetat inom många olika sektorer, och särskilt ofta för industriföretag.

Efter 8 år inom olika headhuntingföretag i Paris grundar hon under 2014 MS-search. 

Hon kommer nu med MS-search att nyttja sina kompetenser inom rekrytering, headhunting och 
personbedömning till förmån för sina kunder. Med sina erfarenheter inom svensk och fransk kultur har 
hon fått en stor förståelse för de franska och nordiska marknaderna och deras särdrag och kan därför 
erbjuda en betydande mångkulturell kompetens vid utvärdering och personbedömning av kandidater 
inom den fransk-nordiska nischen.



- Våra metoder -

Vi har ett nära och interaktivt samarbete med våra kunder. För att garantera den bästa kvalitén 
och en god uppföljning är samma konsult involverad och ansvarig för varje fas i uppdraget.

De olika stegen i rekryteringsprocessen beskrivs nedan

1. Lyssna, förstå och analysera sammanhanget, studera 
tjänsten som skall tillsättas
•  Intervjuer med den chef och/eller den operativa personal som deltar i rekryteringsprocessen. Vi får på så 

sätt en inblick i företaget och kan lära känna organisationen, förstå dess värderingar och därmed optimera 
förutsättningarna för ett gott samarbete.

•  Analys av tjänsten och dess ansvarsområden, utformning av en kravprofil.
•  Upprättandet av en preliminär tidsplan för rekryteringen.

2. Val av rekryteringsmetod
Det är av yttersta vikt att välja rätt metod i varje specifik situation.
Vill man nå ut till ett stort antal potentiella kandidater så är ofta det bästa alternativet att kombinera dessa 
tre metoder :

•  Söka igenom CV-banker och externa databaser, personliga nätverk, sociala nätverk, alumni och 
studentorganisationer, branschorganisationer, mässor etc.

•  Headhunting : definition av en lista med målföretag i vilka vi identifierar potentiella kandidater. Denna metod 
gör det möjligt att nå ut till ett stort antal personer som inte aktivt letar efter en ny utmaning, men vars profiler 
verkar vara särskilt intressanta för positionen som skall tillsättas.

•  Annonsering: för att nå ut till fler kandidater som aktivt söker en ny tjänst sätter vi ut en annons, konfidentiell 
om nödvändigt.

3. Uppstart av searchen, urvalsprocessen
Med hjälp av de metoder som beskrivs bredvid börjar vi med att identifiera de kandidater som eventuellt uppfyller 
kravprofilen. Vi analyserar och kartlägger marknaden  och genomför sedan telefonintervjuer med de potentiella 
kandidaterna. Vi utvärderar i detta steg de främsta punkterna med avseende för den specifika rollen.

Vi informerar sökanden om tjänstens ansvarsområden, och i den mån uppdraget inte är konfidentiellt, om 
företaget och dess affärskultur. Vi attraherar nyckelpersonerna. 

Vi fortsätter sedan i processen med de kandidater som matchar profilen. Under individuella och personliga 
djupintervjuer utvärderar vi kandidaternas karriär, unika kompetenser, motivation och personlighet för den 
tjänst som skall tillsättas. 

4. Kandidatpresentation 
Därefter presenterar vi för vår kund de kandidater som uppfyller kravspecifikationen gällande kompetenser och 
personliga egenskaper. Presentationen kan ske under loppet av en dag eller under två halvdagar i syfte att hjälpa 
våra kunder till snabbare beslut och samtidigt förenkla organisationen kring intervjuerna.

5. Avslut och uppföljning 
Vi rådger våra kunder i den slutgiltiga beslutsfasen, i synnerhet under avtalsförhandlingarna.
Vi följer upp rekryteringen och den nye medarbetarens integration. Vi håller sedan kontakten med våra kunder 
och rekryterade kandidater över hela anställningsperioden, om så önskas.



International recruitment
-search

Referenser

Typ av tjänster vi rekryterar till
Vi har möjlighet att rekrytera till alla typer av tjänster. Här följer några exempel :

• Försäljningschefer
• Affärsutvecklare
• Key Account Managers
• Säljrepresentanter
• Exportchefer
• Marknadschefer
• VD’s
• Dotterbolagschefer
• Platschefer

• Business Unit Managers
• Projektledare
• Inköpschefer
• Produktchefer
• Tekniska chefer
• Produktionschefer
• Fabrikschefer
• Platschefer
• Logistikchefer

• Supply Chain Managers
• Finansdirektörer
• Controllers
• Kvalitetschefer
• Designchefer
• Personalchefer
• Jurister

Och många andra nyckelfunktioner...

KonTaKTa oSS

Om du undrar över något eller behöver hjälp i en rekrytering, kontakta oss !
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