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Assesment-værktøjer fra 
Danmark til Kina 



Agenda 
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1. Hvem er Falck egentlig 

2. Professionalisering af rekrutteringsproces 

3. Deepdive på Assessment Centers 

4. Spørgmål 



Falck Fire Services 
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Kort intro til Falck 

Falck Corporate Presentation - 2014 4 



Sophus Falck 
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Kristiansborg 
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1884: The fire at Kristiansborg Parliament building 



Assistance Emergency 

The Falck organization 

Falck is the leading 
international private 
provider of 
emergency services 
and the only inter-
continental 
ambulance provider.  

Safety Services 

Falck is the leading 
global provider of 
offshore and 
maritime safety 
training.  

Healthcare 

Falck is the leading 
Nordic provider of 
private healthcare 
services.  

Falck is the leading 
Nordic provider of 
auto and home 
assistance services.  
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Falck’s global presence - 2001 
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Falck’s global presence - 2005 

5 



Falck’s global presence - 2010 
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Falck’s global presence - 2014 
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Medical evacuation and onsite 

medial treatment 

Case facts 

Falck arrives as the first 

assistance company at the place 

of incident and transports nine 

patients 

 

Case description and outcome 

Falck – first boots on the ground during the Boston bombing! 
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Hvad vi har ændret i 
rekrutteringsprocess 



• No standardized recruitment process 

 

• Many different templates for job ads 

 

• Sorting all applicants in outlook, red, yellow, 

green 

 

• No standardized answers 

 

• Recruitment process handled by many 

different competences  

 

• Extremely time consuming! 

 

• Same information as headhunters have 

 

• Reletively inexpensive to use 

 

• Actively searching within the pool of passive 

job seekers 

 

• Profiles are accurate 

 

From Manuel to electronic  From headhunting to inhouse search 

What we have changed in our recruitment strategy 
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Assessment as 
recruitment tool 

Strategic review meeting | February 2015 15 



Formål 

At give kandidaterne en god oplevelse 

At præsentere virksomheden og jobbet 

At have en effektiv rekrutteringsproces 

At styrke observationer på jobrelevante 
kompetencer – bedre fit for den rigtige 
kandidat 
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Recruitment methods  

Assessment Center 68 % 

50 

75 

100 

25 

0 

Struktureret Interviews 63 % 

IQ Test 54 % 

Personligheds Test 38 % 

Interview 15 % 

Reference 12 % 

ACCURACY OF SELECTION METHOD 

Kilde: © The University of Kent, Careers Advisory Service 



Assessment Centers 
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          What is customer service to you? 
 

    How we test: 
 Group exercise & discussion 
 Role play exercise (job simulation)  
 Written exercise  
 Business cases 
 Leadership dilemmas 
 Individual interview  
 



Eksempel på assessmentday - 24 kandidater indkaldt 



Øvelse 1 & Icebreaker 

• Hvilket kort beskriver, hvad 

kundeservice betyder for dig? 

 

• Fortæl hvorfor du har valgt 

netop dette kort? 

 

Visuel øvelse 



Prioriteringsøvelse Assistance 

Du er på dagsvagt mandag. Du møder ind, og har følgende 9 forskellige opgaver, der venter på dig. 

 

Prioriter i den rækkefølge du vil løse disse: 

A. Du har været involveret i en sag, hvor forsikringstageren har indgivet en klage. Du bedes kommentere på forløbet. 

 

B. Forsikringstageren er netop blevet udskrevet, og hospitalet vil ikke lade forsikringstageren gå før, der er sendt bekræftelse på betaling. 

Forsikringstagerens fly afgår om 3 timer. 

 

C. Kollega har ringet ind og sygemeldt sig til aftenvagten. Supervisor skal have besked. 

 

D. Din telefon ringer. 

 

E. Du skal spise frokost. 

 

F. Kollega har modtaget besked fra samarbejdspartner, der rykker for oplysninger om kontooplysninger. 

 

G. Du har en telefonbesked, hvor der oplyses om en kvinde, som er gravid i 6 måned og bløder – hun vil gerne ringes op med besked på, hvad 

hun skal gøre? 

 

H. Du har modtaget en fax fra en bedemand. Urne er klar til afhentning onsdag. Bedemand afventer bekræftelse og oplysninger om afhentning. 

 

I. En forsikringstager fra USA ringer lokaltid kl. 06.00, og vil have oplysninger om muligt behandlingssted til et tandlægebesøg om 2 dage. 
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Prioriteringsøvelse Assistance 

Navn: 
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Min prioritering: 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
 

6.   
 

7.   
 

8.   
 

9.    
 



One on one + 
Simulations øvelse  

2015 



Oplysninger 

Assistance øvelse 

En oprørt familiefar ringer fra Rom, hvor deres 13 årige datter Louise har ondt i maven. Den lokale læge mistænker 

blindtarmsbetændelse, og de er på vej til Central sygehuset. De skal med fly hjem i aften. 

 

Du skal som assistancekoordinator indhente følgende informationer: 

• Hvor er familien forsikret? Hvilken forsikring har de? 

• Navn og cpr nr. på datteren  

• Adresse i DK  

• Navn på hospital i Rom og tlfnr. 

• Navne på medrejsende 

 

Du skal informere om følgende handleplan: 

Når Louise er tilset af læge på hospitalet, skal I ringe tilbage med oplysninger på lægen. Vi har brug for at vide lægens 

navn, hvornår det passer, at vi kan ringe til ham, og om han taler engelsk. 

Derefter vil vores danske læge kontakte lægen i Rom, og de vil i samråd definere om/hvornår Louise er rask nok til at 

rejse hjem. Hvis ikke I kommer hjem som planmæssigt i aften, vil vi, når Louise er rask nok, arrangere hele familien 

hjem med fly.  

Sørg for, at Louises far har forstået handleplanen! 
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Introduktion 

Interviewguide  
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 Motivation for at søge stillingen?  

 Hvad var det som gjorde, at du søgte denne stilling? Hvad er det 

specielt, du finder interessant ved arbejdet hos FGA? 

 

 Hvilket kendskab har du til FGA og vores opgaver?   

 Hvad ved du om rejsebranchen/forsikringsbranchen? 

 Hvilke forventninger har du til jobbet? 

 

 Gennemgå CV’et og relevante erfaringer  

 Hvilke erfaringer har du, som du mener, kan bruges i dette job? 

 Hvad kan tidligere jobs eller uddannelse bidrage med til et job, 

som dette? 

 

 Internationale erfaringer?  

 Sproglige kompetencer? Hvilke sprog taler du? Ville du kunne 

ringe til en udenlandsk politistation og bede om en politirapport på 

disse sprog? Evt. test kandidaten… 

Erfaring - faglighed 

Personlige styrker/svagheder: Personlige træk  

 Hvad er en god medarbejder? Hvad er din styrke? 

 Hvad motiverer dig? Hvad brænder du for? Hvad får du energi af? 

 Hvad er det bedste du nogensinde har præsteret – menneskeligt 

eller fagligt?  

 Hvad betyder teamwork for dig? Hvilken rolle har du typisk i et 

team? Hvad er dit stærkeste bidrag typisk i en gruppe? Hvilke 

særlige sider af dig selv bruger du, når du er teamorienteret? 

 Hvad er dine udviklingspunkter? Hvilke udfordringer søger du? 

 Hvad kan bringe dig ud af balance? 

 Hvilke personlige og faglige udfordringer forventer du jobbet 

kan/vil give dig?   

 Hvad vil være med til at din start hos Falck bliver god? 

 Hvad er vigtigt for, at du er glad for at gå på arbejdet? 

 Hvor vil du gerne være på vej hen om nogle år? 

 

 



Personlige styrker/svagheder: Arbejdsmetoder 

Interviewguide  
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 Hvordan tager du beslutninger? Hvordan er din 

beslutningshastighed og proces? Giv ex. 

 Hvordan har du det med at aflevere en opgave med fejl? 

 Hvornår har du sidst fejlet? Hvordan håndterede du det? 

 Hvordan har du det med at arbejde med deadlines? Er du god til 

at prioritere dine opgaver? 

 Hvordan har det med at tage ansvar? Beskriv en situation, hvor du 

havde svært ved at tage ansvar.  

 Arbejder du bedst under pres eller i ro og mag? 

 Hvordan har du det med rutinepræget arbejde? 

 Er du hurtig eller grundig? 

 Kan du fortælle om en arbejdsopgave, der har været en succes for 

dig? 

 

 Hvad ser du som de største udfordringer for dig i dette job? Hvilke 

faglige mål ser du i dette job? 

 Hvilke arbejdsopgaver trives du med? Beskriv en dag i dit 

drømmejob?  

 Hvordan vil din tidligere leder beskrive dig?  Hvilke træk ville din 

leder mene, at du skulle forbedre? 

 Hvad er en god leder? Hvordan skal din leder lede dig for at få 

optimale resultater?  

 Hvad er vigtigt for dig på en arbejdsplads? Hvad ville du tage med 

dig fra en tidligere arbejdsplads? Hvad ville du ændre på din 

tidligere arbejdsplads?  

 Hvad kan du tilføre vores arbejdsplads? Bidrag personligt? 

 

 

Praktisk 

 Har du søgt andre jobs end dette? Hvilken type jobs? Hvilket har 

1. prioritet?  

 Fremtiden/ drømmejobbet? 

 Hvilke forventninger har du til løn? (Husk det er ikke en 

lønforhandling – men spørgsmål om forventninger) 

 Fortæl ansøger om overenskomst, evt. løntillæg 

 Fortæl ansøger om arbejdstids-regler, flextid, ferie mv. 

 Hvad er opsigelsesperiode på nuværende job? 

 Afklar jobstart, ferie osv.  

 

Afslutning 

 Har du yderligere spørgsmål? 

 Hvem kan vi kontakte for at få en reference?  

 Har vi fået et retvisende billede af dig? 

 Fortæl om den videre proces – du vil høre fra os  



Materiale – assessment kræver forberedelse 

1 2 3 



Learnings 

• You make a common decision in the 

panel – across units. Different 

personality views on same 

candidates. 

 

• Create great commitment from 

collogues when receiving a new 

employee 

 

• Part of onboarding 

 

• High degree of involvement 

 

• Very effective – 24 candidates in one 

day. Very present impression 

 

• Speedy response to candidates 

 

• Candidates feels treated very fair – 

even when rejected 

 

• Good Falck Branding – shows 

professionality 

• Spotting ‘internal talents’ in the panel. 

Building leadership 



Well, all…. 

Which positions? 

• Operational positions 

• Team managers 

• Country Managers 

• Program Directors 

• Network/Procurement positions 

• Controllers 

• Bookkeepers 

• HR & Communication 

• IT Manager 

• Etc.  



Ercan – my sunshine story  

Guidelines for PowerPoint 30 

 



Questions? 
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WE ARE ALWAYS THERE 

 

 

 


