INTERNATIONELLA SPECIALISTER INOM REKRYTERING OCH HR SEDAN 1975 MED FOKUS
PÅ PLAST-, FÖRPACKNINGS-, PETROKEMI-, KEMI-, ENERGI- OCH ÅTERVINNING

DIN PARTNER INOM GLOBAL REKRYTERING
OCH HR-TJÄNSTER
Vi rekryterar allt från chefsbefattningar till
specialiserade kommersiella, vetenskapliga
och tekniska tjänster inom samtliga
funktioner. Vi erbjuder personal-/HR- och
rekryteringstjänster för många olika typer av
verksamheter världen över. Det kan handla
om projekt i Europa (Väst- och Östeuropa),
Nordamerika, Afrika, Asien och Mellanöstern.

Vi rekryterar till allt från chefsbefattningar till
specialiserade kommersiella, vetenskapliga och
tekniska tjänster inom alla funktioner.
Vårt internationella team har stor erfarenhet
och goda kunskaper i engelska, franska, norska,
svenska, spanska, tyska och ryska.

Därför väljer våra kunder Listgrove:
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• Vi vet att varje 			 • Vi har tillgång till ett globalt
rekryteringsuppdrag är 		
nätverk som också omfattar
unikt och att arbetet måste
passiva kandidater
anpassas därefter
• Vi har varit en framgångsrik
• Vi har kunskap om
aktör under mer än 45 år
marknaden och en
och vi har erfarenhet av att
djupgående förståelse av
rekrytera till alla funktioner
både produkter och
på samtliga nivåer
marknadssektorer

• Kunskap om lokala förhållanden
•V
 i fokuserar internationellt,
våra konsulter har lång
erfarenhet och är flerspråkiga
•V
 i arbetar med att skapa
långsiktiga relationer baserade
på förtroende, integritet och ett
etiskt korrekt förhållningssätt

“Milacron have used Listgrove for several years and have always
been happy with the dedicated service they provide. They have
supported us with the recruitment of commercial, engineering,
technical and executive roles across Europe. I would recommend
Listgrove for their industry knowledge, careful attention to detail
and experience to put forward exactly the right candidates.”
Human Resources, Milacron - Mold-Masters Europe, Germany - Machinery
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MARKNADSSEKTORER

LISTGROVES TJÄNSTER

• Volymrekrytering

• Bedömning och utveckling

• General ability tests

• Interim Appointments/
Tillfällig chef

• Löneenkäter

• Successionsplanering

• Marknadsundersökningar

• Outplacementstöd

• 360-graders bedömning

• Arbetsrätt

• Personal/HR-stöd

• Arbetsmiljö

• Övertalighetsförhandlingar

• Global Talent Tracking

•R
 ådgivning vid
omlokalisering

•M
 edarbetarresultat, inkludering
och mångfald

•P
 ersonalbehållning och
–belöning

E
KAR
ER
V
LL

LOGISTIK O
EM
-T
I

• Psykometriska test
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Våra kunder
finns inom hela
distributionskedjan
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• Management coaching
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• Executive Search

“Together with Listgrove we have filled key positions across General
Management, Group Health & Safety, Logistics, Technical, HR and
Commercial functions. I see them as an important business partner and
would have no hesitation recommending their services.”
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• HR-policyutveckling
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• Kompetensramverk

P
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• Styrelseutnämningar
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HR Director, Coveris, UK – Flexible Packaging

Bilindustri
Flygindustri
Drycker
Bioteknik

Industrimaskiner
Kemisk processindustri
Beläggningsindustri
Byggindustri

Elektronik
Energi
Dagligvaruhandeln
Livsmedel

Hälso- och sjukvård
Life Sciences
Medicinsk utrustning
Naturresurser

Olja och gas
Personlig hygien
Läkemedel
Tryck

Gummi
Telekommunikation
Textil
Transporter

STYRELSE-, CHEFS- OCH
SPECIALISTREKRYTERING
Operations

Försäljning och kommersiella tjänster

Marknadsföring
och kommunikation

ETT UNIKT SYNSÄTT PÅ
REKRYTERINGSPROCESSEN
På Listgrove tror vi starkt på att man bör testa
alla möjligheter att hitta kandidater, redan i
början av processen. Vi fortsätter att investera
i vårt omfattande nätverk som har utvecklats
under 45 år.
6

Den väldokumenterade bedömningsprocess
som vi arbetar efter ger kunden tillgång till
ett urval som ämnar till att både uppfylla
befattningarnas övergripande mål och
organisationens kulturella behov.

“Since engaging with Listgrove over a year ago, they have successfully
completed a number of roles for Pirelli. Experts in their field, Listgrove
were able to match multiple excellent candidates with the characteristics
and experience we desired. In addition, one of the roles required a
candidate with a very specific set of skills, which can be difficult to find
in the current market. Nevertheless, they were able to identify, within a
timely manner, an individual that fitted our requirements perfectly, due
to their deep knowledge and outstanding communication throughout the
project. We would not hesitate to recommend Listgrove.”

Supply Chain &
Procurement

IT

Över 40 års
erfarenhet av
rekrytering till alla
funktioner och
på samtliga
nivåer

Regulatory Affairs/
Compliance och
regelverk
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Lagerhållning
och logistik

Kvalitet, hälsa,
säkerhet och miljö

Forskning och
utveckling

Talent Acquisition & Employer Branding Manager, Pirelli Tyre S.p.a – Automotive

Human
Resources

Teknik och
design
Finance

Ingenjörstjänster

Scanpack
Plastteknik
PPMA
Med-Tech Innovations
PDM
Interplas
Packaging Innovations
Kunststoffen
Chemspec Europe
European Coatings
Show
Fachpack
K
Fakuma
Compounding World
Moulding Expo
Interpack
Chinaplas
Plastpol
PlastEurasia
PlastIndia

NPE
Fip solution
Plastique
JEC Composites
PLAST
Plastex
Saudi Plastics &
Petrochem
Arabplast
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■ Sweden
■ Switzerland

■ France ■ Germany ■ UK
■ Poland ■ Turkey
■ Egypt

■ USA
■ Holland
■ Dubai ■ Italy

■ Saudi Arabia ■ India
■ China

ETT GLOBALT NÄTVERK I STÄNDIG UTVECKLING
Inom Listgrove utvecklar vi ständigt vårt
omfattande nätverk inom de områden
som vi har valt att arbeta med. Vi deltar
till exempel på viktiga mässor runtom i
världen, ingår partnerskap med ledande
branschorganisationer och investerar i ett
erkänt, pålitligt varumärke.

“Listgrove has so far really contributed
to the competitive advantage of DSM
Engineering Plastics in Europe and
has enabled us to reach our ambitious
business goals!”
Talent Acquisition Lead, DSM Engineering Plastics,
The Netherlands

Partner med följande verksamheter

Sedan 2002

Sedan 2010
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VI HJÄLPER KUNDER VÄRLDEN ÖVER
Våra kunder anlitar Listgrove när de har
särskilt krävande behov och när traditionella
rekryteringsmetoder inte ger önskat urval
av kandidater. Vi har nått stora framgångar

på sex kontinenter och har utfört vitt skilda
rekryteringsuppdrag där vårt omfattande
globala nätverk av kandidater har visat sig
vara ytterst viktigt.
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“When faced with the difficult challenge of replacing our retiring Operations Director,
we found the support and service of Listgrove invaluable. Not only was their dedication
in finding the right candidate unquestionable, the advice and professionalism they
demonstrated along the way instilled us with total confidence.”
Chief Sales Officer, Albis Plastic GmbH, Germany - Thermoplastics and Compounds
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“Listgrove is an expert in their field and it has been a pleasure to work with them in the
recruitment of several roles within our European offices. They have shown an in-depth
understanding of our needs and matched some outstanding candidates to both our
specification and corporate culture. From the beginning to the end of the process the
support was unwavering. I would unreservedly recommend Listgrove to others.”
Human Resources Director, Morchem, Spain - Chemicals

HÄR FINNS LISTGROVE

NORDAMERIKA

EUROPA

Listgrove USA

Huvudkontor

Listgrove Frankrike

Listgrove Kina

2200 Pennsylvania Avenue, N.W
4th Floor East
Washington
District of Columbia
20037-1701
USA

16 The Courtyard
Timothy’s Bridge Road
Stratford-upon-Avon
CV37 9NP
Storbritannien

Campus Verrazzano
Building A, Ground Floor
3 Place Giovanni da Verrazzano
69009 Lyon
Frankrike

17/F, Building A
CCIG International Plaza
No.331 North Caoxi Road
Xuhui District
Shanghai 200030
Kina

ASIEN

T: +44 (0) 1789 207070

T: +86 (0) 21-24225245

T: +1 202-507-5898
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Listgrove Tyskland

Listgrove Spanien

Airport City, 3rd Floor
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Tyskland

World Trade Centre
Muelle de Barcelona
Edificio Sur, 2ª planta
08039 Barcelona
Spanien

T: +49 (0) 211 42471 5676

MELLANÖSTERN
Listgrove Dubai
DWTC Districs
Sheikh Zayed Road
Dubai World Trade Center District
C1 Building, Level 1
Dubai
UAE
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www.listgrove.com

Huvudkontor, 16 The Courtyard, Timothy’s Bridge Road, Stratford-upon-Avon, CV37 9NP, Storbritannien
T: +44 (0) 1789 207070 E: contact@listgrove.com

