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Helle arbejder for mange af de store internationale 
virksomheder med HQ i Danmark samt Tech & Digitale 
virksomheder ved at støtte med analyser, workshops, 
talenter og ressourcer der understøtter
virksomhedernes vision og forretningsstrategi.

Gennem de sidste 15 år har Helle ansat talenter på C-
level og nøgleroller indenfor Digital, IT og Tech 
fagområderne og på tværs af mange brancher.

Læs mere om Helle på www.mannor.dk

”Vi ved, at teknologi kan 
aktivere 

forretningsstrategier, men vi 
ved ikke altid hvordan. 
Kvalitative analyser og 

mapning for fremtiden er 
jeres bedste værktøj til at 

skabe en ”fit” og talentfuld 
organisation, der netop kan 

opfylde 
forretningsstrategien.

”

Læs mere på
www.mannor.dk &

www.playyourtalent.com

ANSÆT TIL FREMTIDEN
Helle har et nytænkende  approach til rekruttering. Da 
der sker store ændringer for virksomhederne i disse år,
skal de hele tiden kunne tilpasse sig. Helle hjælper
inden og undervejs i ansættelser ift. analyse og
mapning af roller og kompetencer, som kan rykke
virksomhedens behov og effektivitet på en ny måde ift.
deres fremtid.

AGENT FOR TOPLEDERE
Danmark har behov for et nyt approach ift. ansættelser. 
Helle arbejder bl.a. som agent for topledere, så de kan 
finde deres næste karrierestep og rolle specielt ift. 
deres talenter og trivsel. Ligesom i Sportens verden, 
hvor Helle selv har haft en lang håndbold karriere på 
topplan inden hun spillede sig ind på den Digitale Tech 
scene. Desuden arbejder Helle med Sundhed og Trivsel 
på arbejdspladser.

EVNE TIL AT FINDE TALENTER
Helle anvender Play Your Talent til talentafdækning, da 
det er et moderne og letanvendeligt værktøj. 
Rekrutteringsprocesserne kan afkortes meget ved at 
anvende dette digitale værktøj, og det er langt mere 
spiseligt for kandidaterne ift. tidsforbrug. Kandidaterne 
har tilmed online adgang til deres talenter bagefter, så 
de kan arbejde aktivt med dem. 

HELLES EGNE TOP TALENTER
➢ Innovativ – tænker dynamisk, kreativ
➢ Strategisk – eminent til at finde løsninger med 

succesfuldt udbytte
➢ Koordination – forvandler kompleksitet til enkelthed, 

hjælper andre med at se det større perspektiv,
projektledelse
Iderig – ideudvikling og nytænkning




