KUNDEHISTORIER

BEAT A/S

Beat a/s er en ekspanderende danskejet virksomhed med
adresse i Vanløse. Selskabet blev grundlagt i år 2000 og er
en af de ledende leverandører af digital musik til det
professionelle marked.
Beat a/s tilbyder musikløsninger til restaurationsbranchen,
bowling- og fitness-centre, kontormiljøer, samt hotel- og
butikskæder. Virksomheden tilbyder en unik mulighed for
central styring af musikken med automatisk opdateringer
via internettet.
Beat a/s udvikler selv deres løsninger helt fra idé -stadiet
til slutprodukt. Beat a/s lægger vægt på løsninger af høj
kvalitet og søger den optimale kombination af stilrent
design og uovertruffen funktionalitet.
Beat a/s beskæftiger i dag 12 personer og har i dag
musikløsninger installeret i mere end 30 lande.
Incipia
Holmegårdsvej 23 B
3400 Hillerød
www.incipia.dk

Beat a/s er en ekspanderende danskejet virksomhed med adresse i Vanløse.
Selskabet blev grundlagt i år 2000 og er en af de ledende leverandører af digital
musik til det professionelle marked.

Baggrund

Beat a/s er en virksomhed er i vækst. Specielt fra det europæiske marked
mærker Beat a/s en øget efterspørgsel på sine løsninger. Virksomheden forestår
selv udviklingen af deres produkter og løsninger – fra den initiale idéfase til den
endelige markedsføring og vedligeholdelse af løsningen hos kunden. Dette stiller
store krav til den voksende gruppe medarbejdere og deres meget forskellige
kompetencer.

Løsning

Incipia blev tilknyttet som ekstern rekrutteringspartner til at rekruttere nye
medarbejdere og gennemførte i foråret 2010 to centrale rekrutteringer:
• En ordrebehandler til håndtering af kundebestillinger, administration af
kundeoplysninger samt konfiguration/kvalitetschek af computere/netværk inden
endelig afsendelse til kunden
• En flersproglig kundesupporter til servicering og kvalitetscheck af
virksomhedens løsninger hos kunden, bl.a. i Danmark, Tyskland, Spanien,
England
Begge rekrutteringer blev løst inden for en forud fastsat tidsramme og indeholdt
bred annoncering i online medier. Kandidaterne gennemgik inden endelig
ansættelse en forud fastsat test- og interviewrække.

Resultat

Incipia løste opgaven på den fastsatte tid og gav samtlige kandidater en positiv
anderledes oplevelse i rekrutteringen. Incipia’s rekrutteringer har altid 6
måneders garanti.

Incipia og kundesamarbejdet

Vi anser altid arbejdet med vores kunder som en tillidserklæring. Vi gør derfor
vores absolut bedste for at leve op til tilliden og for at løse opgaven til jeres
tilfredshed.
I alle opgaver vi udfører, er integritet og etik i centrum. Detaljer fra fortrolige
samtaler og interne dokumenter bliver opbevaret på ordentlig vis og videregives
ikke uden opdragsgivers forudgående accept og godkendelse.
… på den anden side.
At udvikle en virksomhed og mennesker kræver en vis form for
informationsudveksling. Derfor, forventer vi at virksomheden samarbejder på en
ærlig, troværdig og konstruktiv måde og giver os et så godt grundlag at arbejde
ud fra som muligt.

@

Om Incipia

Incipia er en specialiseret HR konsulentvirksomhed.
Vores kunder er vidt forskellige. Fælles for dem alle er, at de er fulde af
menneskelige ressourcer, som det handler om at få til at agere, så de skaber
værdi for forretningen.
Incipia's filosofi bygger på hovedområderne;
• Search & Selection
• Assessment
• HR Konsulentydelser
I alle opgaver tager vi udgangspunkt i din virksomhed og tænker i helheder.
Kontakt os allerede i dag på telefon 2346 7703 eller 4010 6280.
Du kan læse meget mere på: www.incipia.dk
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