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ENGSØ GRUPPEN

Engsø Gruppen a/s er moderselskab for en række mindre
og mellemstore entreprenør- og tømrermester virksomheder, samt andre brancherelaterede produktionsselskaber.
Selskaberne opkøbes typisk i forbindelse med et generationsskifte, eller ved behov for at forstærke ledelsen i et
selskab. Virksomhederne udvikles og drives derefter ud fra
en fælles platform. Særlige kendetegn ved selskaberne i
Engsø Gruppen a/s er, at de drives som professionelle,
moderne og selvstændige selskaber, med fokus på en god
historik indenfor deres kerneområder.
Samlet beskæftiger Engsø Gruppen a/s ved seneste
regnskabsafslutning 255 medarbejdere, og der er i
regnskabsåret 2008/2009 omsat for i alt 493 millioner kr.
Følgende selskaber indgår i Engsø Gruppen a/s:
• Jönsson a/s, hjemmehørende i Herlev og grundlagt 1898
• Jönsson Invent a/s, hjemmehørende i Herlev
• Jørgen Petersen & Co A/S, hjemmehørende i Vejle
• Skana Entreprise a/s, hjemmehørende i Smørum
• Jönsson Furniture a/s, hjemmehørende i Vamdrup
• svend mortensen a/s, hjemmehørende i Herning
• WO råsted a/s, hjemmehørende i Randers
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Engsø Gruppen a/s er moderselskab for en række mindre og mellemstore
entreprenør- og tømrermester virksomheder, samt andre brancherelaterede
produktionsselskaber.

Baggrund

Engsø Gruppen er konstant i udvikling og som en del af væksten i Vestdanmark
stod man tidligere i 2010 overfor en udvidelse af virksomhedsledelsen i den jyske
del af Engsø Gruppen.
Engsø Gruppen skulle derfor ansætte en entreprenør direktør, til at varetage
ansvaret for gruppens aktiviteter i Jylland – herunder også en vurdering af
yderligere virksomhedsopkøb. For at understøtte den ambitiøse strategi havde
Engsø Gruppen behov for at tilknytte en ekstern rekrutteringspartner til at hjælpe
med besættelsen af denne vigtige nøgleposition.

Løsning

Incipia fik rollen som sparringspartner og deltog dermed i udvælgelsen af
kandidater, 1. interviews og tests. Rekrutteringen blev på denne måde igangsat,
løst og afsluttet af Engsø Gruppen selv, men med Incipia som sparringspartner på
sidelinjen.
Processen blev gennemført med annoncering på nettet og som en traditionel
selection. De sidste kandidater gennemgik efter aftale relevante
personlighedstests – ligesom Incipia sparrede med Engsø Gruppen omkring
styrker og udviklingsområder for de endelige finalister, samt den generelle
sammensætningen af kandidatfeltet.

Resultat

Gennem samarbejdet med Incipia, sikrede Engsø Gruppen sig, at få et sæt
erfarne og neutrale øjne med i vurderingen, samt at undgå at ”se sig blind” på
kandidater som måske allerede var velkendte ansigter i branchen. Helt fra starten
af processen afstemte vi sammen med Engsø Gruppen en række tydelige krav og
forventninger til kandidaternes kvalitet – herunder brancheerfaring,
resultatskabelse og lederevner - samt en forventning om medejerskab i Engsø
Gruppen.
Virksomheden kunne herved sikre en række kvalitative elementer i
rekrutteringsprocessen og kunne samlet vurdere og sammenligne kandidaterne
og dermed sikre det rette match, uden af omkostningerne herved blev høje.
Incipia løste opgaven professionelt og bidrog tydeligt til at træffe det rette valg.

Incipia og kundesamarbejdet

Incipia 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.

@

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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