
Nanna Boye Nielsen, stifter og ejer af

FINANSKANDIDATEN - Bæredygtig 

rekruttering til bank og finans

• HD(O) Bachelor - Organisation og ledelse               

med speciale i strategisk HR

• 15 års erfaring fra Finansbranchen

Nanna har med sin gode erfaring fra finansbranchen, 

succes med grundig og præcis matchmaking mellem 

kandidater og virksomheder i branchen. 

Med finanskandidatens stærkt voksende Talentbank, 

tilbydes der grundig, hurtig og præcis rekruttering til 

alle typer stillinger i branchen. 

Nannas baggrund og store netværk i Finans giver 

mulighed for en kort og præcis proces, understøttende 

den dynamik og de processer kunderne ønsker. 

Visionen med Finanskandidaten?
Hos Finanskandidaten har vi stort fokus på bæredygtighed,

diversitet, kultur og dynamik.

Vi ønsker at bidrage til FN’s verdensmål om social 
bæredygtighed, og sætter stort fokus på det bæredygtige 

arbejdsliv, hvor de menneskelige ressourcer og potentialer ikke 

går til spilde. 

Finansbranchen er organiseret på en måde hvor man 

nemt kan bane vejen og være et forbillede om det 

meningsfulde, effektive og mangfoldige arbejdsliv. 

Bæredygtighed starter med menneskerne som fundamentet. 

Forståelse, de rette ressource, og nye ideer skal bane vejen for 

både den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, nu og i 

fremtiden.

Hvorfor bæredygtighed indenfor rekruttering?
Vi ser stigende tendenser til søgning efter meningsfuldhed, 

hvilket planter sig på trivsel og motivationen hos den enkelte. 

At gribe tendensen og skabe mere trivsel og motivation kræver 

at man kigger mere ind i de ressourcer og potentialer vi som 

mennesker besidder, samt sætter talentet bedre i spil hos den 

enkelte. Vi motiveres forskelligt, og den diversitet vi som team 

og organisation indeholder, kan med stor fordel sættes mere i 

spil, og ledes mere målrettet.

Dette kan give konstruktive refleksioner til hvordan vi måler 

succes, resultater, samt måden vi rekruttere uden BIAS på.

Play Your Talent er et effektivt og intuitivt værktøj, som kan 

bruges både til strategisk talentafdækning i organisationen, 

som effektivt rekrutteringsværktøj, samt et meningsfuldt 

værktøj for den enkelte. 

Hvad tilbyder vi?

• Workshops i din virksomhed – Vær med på den  

bæredygtige rejse, som starter med menneskerne.       

Positiv og energifyldt dag, som skaber mening, smil, og giver 

kontinuerlig værdi til både individ og organisation.

• Rekruttering – effektivt og motiveret, uden BIAS, tilpasset 

branchen og Jer specifikt. 

• En-til-en sparring – Få afdækket dit eget eller dit teams 

talenter, hvad enten du er leder eller jobkandidat, kan du 

opnå større indsigt i dine styrker, motivation, og potentialer.

Hvad enten man vælger at bruge talentprofilen individuelt,  

eller om man fx. vælger en energigivende og smilfremkaldt 

workshop, vil det skabe værdi, meningsfuldhed og resultater.

Værdien:
For enkeltpersonen: 

• Selvværd - hvad er dine unikke talenter og potentialer

• Motivation - forstå hvad der driver og dræner dig

• Forstå diversitet - brug dine modsætninger som medspillere

• Sprog - kommuniker og formidle dig selv tydeligere

• Udvikling - bliver dine talenter mødt og forstået?

For virksomheden: 

• Motivation - med øget motivation følger bedre resultater

• Trivsel - øg selvværdet, samarbejdet og effektiviteten

• Sprog - skab bedre kommunikation med fælles talentsprog

• Strategisk - få overblikket over din talentmasse

• Rekruttering - Bias-fri, rekrutter mere målrettet og effektivt

• Onboarding - grundig og målrettet forventningsafstemning

Læst mere på www.finanskandidaten.dk

Kontakt nanna@finanskandidaten.dk

http://www.finanskandidaten.dk/
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