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Niveau 1 = Mellemoverskrift

Niveau 2 = Almindelig tekst

5 = Bullet tekst

For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

Forøg listeniveau

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

’
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PFA Pension blev stiftet i 1917 for 

at sikre kunderne og deres familier 

stabilitet, økonomisk tryghed og 

øget livsværdi. Derfor takkede 

PFA’s ejere nej til det økonomiske 

udbytte, så det i stedet kunne 

sendes videre til kunderne. 

Sådan er det stadig i dag, hvor 

PFA hele vejen rundt – fra 

rådgivning og digitale løsninger til 

den økonomiske værdiskabelse -

sætter kundernes interesser i 

højsædet, så de kan leve livet -

hele livet. 

100 år i kundernes tjeneste
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PFA – en attraktiv arbejdsplads

Karriere med 

mere mening…

Mere til kunden
PFA er et kundeejet selskab, 

hvis formål er at give 

danskerne frihed til at leve det 

liv, de ønsker. 

Vi har derfor en 

forretningsmodel, som sender 

alt den værdi, vi skaber 

tilbage til kunderne.

Mere mening
PFA handler om mere end 

penge. Vi eksisterer for at 

udfylde en vigtig rolle i 

samfundet. 

Vi tager derfor ansvar og 

støtter op om en positiv 

samfundsudvikling med 

afsæt i FN’s udviklingsmål. 

Mere udvikling
Vi vil være markedets 

bedste og på forkant med 

udviklingen. Det kræver dygtige 

medarbejdere, som 

er fagligt skarpe og i fysisk 

og mental balance. 

Vi har derfor fokus på din 

udvikling og sundhed, så du kan 

gøre en forskel for vores kunder, 

samfundet og dig selv.

Mere arbejdsglæde
Vi tror på, at engagerede og 

tilfredse medarbejdere skaber 

bedre kundeoplevelser og 

resultater. 

Vi prioriterer derfor godt 

kollegaskab – mandag skal også 

være en god dag. 

Mere fremtid
Vores formål har været det 

samme i mere end 

100 år, men mulighederne

for at hjælpe kunderne 

ændrer sig hele tiden. 

Vi er derfor konstant i 

forandring. Det er afgørende 

for os, at fremtiden ikke 

kommer til os, men at vi 

kommer til den. 
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En vinkel på rekruttering i PFA

• Ambitionen om den gode kandidatoplevelse

• Ønsket om ikke at over-teste, men altid at være i 

øjenhøjde med kandidatsegmentet

• Behovet for at tænke anderledes i visse områder af 

PFA? (jobtyber, personaleomsætning, demografi og 

ledernes rekrutteringserfaring)

• Gennem maskinlæring at højne person- og 

teammatch, og tillade recrutainment visse steder

• At etablere en endnu bedre dialog med de 

rekrutterende teamledere – men også sætte dem ”fri”

• Kritiske faktorer; time-to-hire, tid brugt på samtaler, 

konverteringsrater og kandidatkvalitet samt leder- og 

HR ressourcetræk



Rekrutteringseksperten Sofia
- Brug af maskinlæring til anbefaling af teammatch og support til onboarding
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Definitionen på en god PFA rådgiver
- Tænk hvis du blev indkaldt til samtale pga. et ”godt teammatch”?
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Udvælgelse via Praice
- En kortere proces med mere indgående dialoger
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…ikke Big 5/Great 8 analyser, men et støtteværktøj til det 
kompetencebaserede interview
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Udrulningsprocessen
- Dyb involvering af rådgivningsledelsen og, særligt, teamlederne

• Dataindsamlingen forudsættede accept fra tillidskvinde og nuværende rådgivere. 15 

minutters investering på et morgenmøde

• Afholdelse af teamledermøde med fokus på drøftelse af teamets faglighed på tre 

centrale kerneområder som vurderes relevant for god performance

• Datakalibrering, dvs. parring af Praice scoringer og teamledernes vurderinger på 

samtlige ansatte i Rådgivingen

• Parring af data i Praice motoren, hvorefter korrelationer tegner sig med afsæt i 

personlige karakteristika og positive arbejdsmønstre

• Datasættet bruges nu som datanorm forud for 1. samtalen, da relevante kandidater 

besvarer en 5-8 minutters ”selv-praicing” på mobilen. Der kvitteres med mini-rapport

• Udover at modtage en ”selvbeskrivelse” efter endt besvarelse, har PFA en unik mulighed 

for at tilbyde kandidaten en god og ”nærværende” rekrutteringsoplevelse. HR deltager 

ikke i samtalen, da teamlederne har været på rekrutteringstræning afholdt af CfL



Q&A
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