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Hvem er Strategisk-HR?

Optimeret rekruttering og Leder/medarbejderudvikling 

1) Vi fungerer som sparringspartner for HR afdelingen eller som 
ekstern HR-Chef/ HR koordinator

2) Vi leverer IPA analyserne & IPA Softwaren 



Software 
IPA Software







Enkel Brugerflade   - forståelig 
grafik  







Diversitet i Teamet?







IPA HR 
INSIGHTS*

SUGER ALLE 
MEDARBEJDER 

STAMDATA FRA EKS. 
SYMPA OG BLANDER 

DEM MED IPA 
ANALYSERNE

Tænk et Business 
Intelligence værktøj for 

HR *Release Q3 -2022



Rekruttering
Værktøjer 



En fejlrekruttering koster mellem 
75-150% af en årsløn….  



Rå facts om Rekruttering 

Vidste I at:  Det er nok det emne, der er mest valideret forskning 
på indenfor HR – men det er måske det område, hvor gabet –
mellem med hvad vi ved og det vi gør er størst

• Næsten 33 % af nyansatte kigger efter nyt job inden for 6 mdr. efter 
ansættelse

• 23 % stopper inden de får 1 års jubilæum



Hvorfor ikke gøre det rigtigt?

- Jamen, vi har ikke tid

- Vi kan bruge – noget fra sidste gang

- Annoncen skal lyde som om, vi har 

den rigtige kultur



IPA Rekrutteringspakke

+ IPA JobMatch - Giver et overblik over jobbet

Input fra chef – kollegaer = hvad er de vigtigste karakteristika i jobbet

25 min – sammenligninger - dialog

+ IPA Core – Giver overblik over personen

Personlighedsanalyse. Kan sammenlignes med jobbet, chefen - kollegaerne

+ Byg din egen kandidatdatabase

Fuld GDPR compliant

+ Samarbejde med rekrutteringsvirksomheder

Samme løsning





Medarbejderudvikling
Det skal komme helt naturligt



Kompetencemoduler hos 
Strategisk HR



Talentmoduler hos 
Strategisk HR



IPA Trivsel* 
*Release Q2-22 
IPA TRIVSEL bruger den videnskabelige model WHO-
5 som har været en del af mere end 200 videnskabelige 
studier siden professor Per Bech lancerede den i 1998. 
Modellen har bevist sig at være en af de mest præcise 
modeller til at vurdere trivsel.



MUS-samtalens udfordringer

+ Rituelt – en sur pligt 

+ Manglende forberedelse

+ Manglende opsamling/opfølgning

+ Manglende lederinvolvering 

+ Hvad er jeres udfordringer med MUS samtalen?....



Intelligent



Lav Intelligent MUS 1, 2, 

3, 4, 5, 6 gange om året 

– med forskelligt fokus



Medarbejderen inviteres

Den HR ansvarlige eller lederen 

inviterer medarbejderen til 

udviklingssamtale. Enten hele 

samtalen, eller en udvalgt del.



Medarbejderen 
udfylder 
spørgeskema

Via linket kan 

medarbejderen rate 

forskellige områder, 

samt uddybe med 

kommentarer.



Lederen forbereder sig

Lederen kigger materialet 

igennem og forbereder sig til 

samtalen.



Intelligent MUS 
afholdes

På baggrund af 

virksomhedens retning 

og svarerne 

gennemføres samtalen.



Opfølgning på 
samtalen

Den indbyggede opfølgning 

sikrer, at der sammen lægges en 

plan for fremtidige indsatser.







100% unik samtale
Styrker & talenter





Score card
- individ
- team
- virksomhed



Hvad er der 
på vej?



GRUS*

Gruppe 
udviklingssamtale

* Q2 release



LUS*
Lederudviklingssamtale

* Q3 release



HR Sparring



HR Sparring

+ Ad hoc sparring

+ Fast HR afdeling / HR koordinator



Opgavetyper

+ Rekruttering

+ Onboarding

+ Personale politikker

+ Konflikthåndtering

+ Sygdom & Stress

+ Outplacement

+ Opbygning intelligent 
MUS 

+ Første lederjob

+ Lederudvikling

+ Organisationsudvikling

+ Træning

+ Forandring

+ Strategisk Due Diligence

+ ….



”Strategisk HR er perfekt for virksomheder uden større HR-

afdelinger. 

Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har 

følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-

afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores 

ledere i deres arbejde.”

Torben Lynge Overgaard 

- CEO, Frederiksen Scientific A/S





HR DAGEN – VI SKAL DA VIDERE…

MULIGHED TIL ALLE DELTAGERE:

1 FULD IPA PERSONLIGHEDSANALYSE 

MED PERSONLIG FEEDBACK

30 DAGES FULD ADGANG TIL IPA 360° HR COCKPIT + 

IPA STAFF INCL. INTELLLIGENT MUS

Skal være igangsat SENEST 1. maj 2022



TAK
Hans Voigt Eriksen

hans.eriksen@strategisk-hr.dk

Strategisk-hr.dk


