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Callcenter · Kommunikation der styrker beskæftigelsen

Hos Wanek & Myrner får du callcenter og kommunikationsbureau under samme tag.  
Med mere end 40.000 bookede kvalitetsmøder har vi erfaringen, der giver værdi fra første opkald.  
Vi skaber kontakten, der får flere i beskæftigelse. Læs mere på www.wanek-myrner.dk 

Priser fra  
255 kr. pr. 

møde 

Hurtig opstart

Erfarne phonere 

Callcenter

Mere end 40.000  bookede møder på beskæftigelses-  og uddannelses- 
området

Få momentum 
og rabat med 

årsaftaler. 
Se side 3

Kommunikation der styrker beskæftigelsen

WANEK & MYRNER

Vi skaber kontakten, der får f lere i beskæftigelse
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Callcenter · Kommunikation der styrker beskæftigelsen

Hos Wanek & Myrner får du callcenter og kommunikationsbureau under samme tag.  
Med mere end 40.000 bookede kvalitetsmøder har vi erfaringen, der giver værdi fra første opkald.  
Vi skaber kontakten, der får flere i beskæftigelse. Læs mere på www.wanek-myrner.dk 

Vi skaber kontakten, der får flere  
i beskæftigelse 
Har I brug for at promovere et særligt beskæftigelsestilbud (fx fleks-
job eller IGU)? Finde jobåbninger til gruppen af jobparate? Styrke 
opkvalificeringen af ufaglærte? Eller blot sikre bedre kendskab til 
jeres serviceydelser? Så lad os hjælpe. 

Siden 2009 har vores callcenter skabt forbindelse mellem beskæf-
tigelsessystemet og det danske erhvervsliv - og med mere end 
40.000 bookede besøg har vi erfaringen, der fra første opkald hjæl-
per jer med at nå jeres mål.  

En stærk markedsføringsinvestering 
I gennemsnit kaster mere end halvdelen af vores bookede besøg 
en konkret samarbejdsaftale eller jobordre af sig. Det gør vores 
mødebooking til en af de stærkeste markedsføringsinvesteringer 
på beskæftigelsesområdet. Få andre steder bliver der skabt så flotte 
resultater for så begrænsede midler, og typisk er vores mødeboo-
kingkampagner tjent hjem flere gange, når de blot flytter én person 
fra offentlig ydelse til selvforsørgelse.  
 
Erfaring letter samarbejdet
Vi løser alt fra mindre specialopgaver på fx 20 CV-matchmøder til 
landsdækkende kampagner med over 4.000 møder og koordine-
ring af flere hundrede konsulenter. Den ballast gør det nemt at 
arbejde sammen med os. Vi kender området til bunds og hjælper 
med alle dele af processen - lige fra udvælgelse af virksomheder til 
detaljeret afrapportering og dokumentation. Og så kan vores kom-
munikationsafdeling også hjælpe med at producere de profilmate-
rialer, I skal have med på besøgene. Det betyder, at I kun behøver  
at handle ét sted med én fast kontaktperson. Nemmere og mere 
effektivt bliver det ikke. 

Kontakt os i dag på telefon 40862253 eller skriv til  
info@wanek-myrner.dk og få en uforpligtende dialog om, hvordan 
vores callcenter kan hjælpe jer med at nå jeres beskæftigelsesmål. 

Prisliste mødebooking

Priserne starter ved kun 255 kr. pr. booket møde.  
Prisen afhænger af mødekriterierne og den sam-
lede mængde møder. Klik her og få vores prisliste 
tilsendt. 
 
Send os en mail på info@wanek-myrner.dk med et 
par linjer om jeres behov og ønsker, eller giv os et 
ring på tlf.: 40862253.  

Troværdig og fleksibel mødebooking

Priser fra 255 kr. pr. møde   

Illustration af besøgsskema (online og print)

 Kun at booke kvalitetsmøder, der lever 100% op 
til mødekriterierne

 At optimere konsulenternes arbejdsflow og sikre 
kortest mulige transporttid

 At overdrage alle informationer fra booking- 
samtalen til konsulenten, der skal tage mødet

 At forberede virksomhederne til møderne gen-
nem detaljerede mødebekræftelser og fremsen-
delse af baggrundsmateriale

 At kvalitetssikre og optimere bookingen via 
løbende feedback fra konsulenterne

 At levere statusrapporter med detaljeret indsigt i 
kampagnens flow og samlede resultater

 At opsamle og videreformidle virksomhedens 
øvrige behov og tilkendegivelser

 At gøre det nemt at arbejde videre med alle data 
om de kontaktede virksomheder

Vi ved, at vi er jeres forlængede stemme og lægger 
beslag på jeres konsulenters dyrbare tid. Derfor gør 
vi altid en dyd ud af: 

Mere end  40.000  bookede virksomheds- møder  (2009-2017)

Få ekstra  momentum i virksomheds-kontakten med  en årsaftale.  Se næste side

mailto: henrik@wanek-myrner.dk
mailto: henrik@wanek-myrner.dk
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Callcenter · Kommunikation der styrker beskæftigelsen

Hos Wanek & Myrner får du callcenter og kommunikationsbureau under samme tag.  
Med mere end 40.000 bookede kvalitetsmøder har vi erfaringen, der giver værdi fra første opkald.  
Vi skaber kontakten, der får flere i beskæftigelse. Læs mere på www.wanek-myrner.dk 

Med en årsaftale på mødebooking kan I 
både udvikle virksomhedskontakten og 
sikre, at I når jeres beskæftigelsesmål
 
En årsaftale på mødebooking kan ofte give den fornødne ro til at 
planlægge og målrette den virksomhedsrettede indsats for jeres 
forskellige grupper af ledige. 

Typisk laver vi et årshjul med delopsøgsplaner, der sikrer, at vi 
kontakter de mest relevante virksomheder på de mest optimale 
tidspunkter i forhold til de lediges behov.  
 
Fx kan vi målrette marts-april mod opsøg på mangelområderne i 
bygge- og anlægsbranchen for at finde jobåbninger og opkvalifice-
ringsmuligheder til 30-40 ledige kandidater. Maj og juni kan afsæt-
tes til at bearbejde servicefagene i turistindustrien, og efteråret kan 
bruges på at afdække alle jobmulighederne for kontorassistenter.  

Optimale matchvilkår med  
”Virksomhedsoverblikket” og jobbarometeret 
Mulighederne og kombinationerne er ubegrænsede, og med 
adgangen til ”Virksomhedsoverblikket” og ”jobbarometeret” kan 
vi sikre de mest optimale matchvilkår for det opsøgende arbejde. 
På den måde undgår vi at skyde med spredehagl og booker kun 
kvalitetsmøder, hvor der er samarbejdspotentiale. 
 
Større overskud til at udvikle kontakterne og de ledige  
Når I outsourcer det opsøgende arbejde til os, sikrer I samtidig, at 
der bliver større overskud til at skabe kvalitet i alle de nye virksom-
hedskontakter. Samtidig får I større overskud til at udvikle præsen-
tationen af de ledige gennem fx CV-optimering og jobsamtaletræ-
ning. Sidst men ikke mindst får I større overskud på bundlinjen, da 
vi selvfølgelig giver rabat på mødebookingprisen med en årsaftale. 

Årsaftale på mødebooking
Få mængde-rabat på møderne og fordel dem over hele året!

Hvorfor årsaftale på mødebooking?

Lad os hjælpe med at sætte det opsøgende arbejde i system.  
Fx i et samlet årshjul for indsatsen. 
 

 I sikrer grobund for bedre og mere konsekvente 
beskæftigelsesresultater med store besparelser 
på det kommunale budget til følge

 I giver konsulenterne større mulighed for at  
planlægge og forberede indsatsen

 I sikrer større sammenhæng mellem det  
opsøgende arbejde og de lediges behov og 
kvalifikationer 

 I sikrer løbende momentum i det  
virksomhedsrettede arbejde

 I styrker den generelle virksomhedsservice og 
jobcentrets omdømme som samarbejdspartner

 I får komplet og opdateret data på alle  
kontaktede virksomheder

 På baggrund af den samlede indsats for året kan I 
bedre lægge en solid strategi for det følgende års 
virksomhedsrettede arbejde

Kontakt os i dag på tlf.: 40862253 eller  
info@wanek-myrner.dk og lad os give et uforplig-
tende bud på, hvordan en årsaftale kan skabe værdi 
for jer.  

Få et uforpligtende tilbud


