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Nyt samarbejde mellem Search Danmark og Videnscenter for Professionel Personvurdering skal hæve 
standarder for personvurderinger i rekrutteringsøjemed 
 
Search Danmark (SD) og Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) har netop indgået et tættere 
samarbejde, med udgangspunkt i fælles missioner om at sætte standarden for anstændig og professionel 
personvurdering i erhvervsmæssig sammenhæng, ligesom de deler ambitionerne om et højt niveau for 
standarderne for personvurdering i rekrutteringsøjemed. 
 
Samarbejdet vil blandt andet komme til udtryk ved en involvering af SD i VPP’s forestående arbejde. I VPP 
udarbejdes en ny version af ”Professionel Personvurdering” som retningsgivende vejledning for standarder 
indenfor: kvalitetskrav til anvendelse af test, interview og referencetagning, for alle som beskæftiger sig 
med dette i Danmark. Dette skal udmunde i en vejledning som Search Danmark vil kræve, at medlemmerne 
efterlever.   
 
De to foreningers fælles mission og grundlag for samarbejde er bl.a. at løfte og synliggøre standarderne 
inden for kvalitet, præcision og etik i rekrutterings- og selekteringsprocessen. Samarbejdet har endvidere til 
formål at understøtte og synliggøre retningsgivende vejledning inden for den eksplosive udvikling, der er 
inden for digitale værktøjer i rekrutteringsbranchen. IT-systemerne og den kognitive automatisering 
boomer, og der findes adskillige værktøjer, automatiseringer og algoritmer der selekterer i kandidaternes 
profiler og CV’er. Samarbejdet mellem SD og VPP vil synliggøre, hvordan rekrutteringsbureauer skal 
selektere i værktøjerne og begå sig i den digitale transformation, der finder sted i forhold til at skulle stå 
inde for og fortsat kunne levere et kvalitativt stykke arbejde og finde det helt rette match mellem kunde og 
kandidat, uden at gå på kompromis med menneskelig kapital. 
 
På sigt arbejder SD og VPP også mod visse fælles in- og eksterne mødeaktiviteter på relevante områder, 
ligesom begge er fortalere for etablering af en formel og objektiv uddannelse på området - en basis 
testbrugeruddannelse.  
 
Search Danmark er en nyetableret brancheforening (tæller pt. 30 medlemmer) for search og executive 
search virksomheder i Danmark. Formålet er at gennemsigtiggøre branchen, så det bliver tydeligere for 
kunderne, hvilke rekrutteringsbureauer der arbejder seriøst med rekruttering, og hvor kunden kan være 
sikre på, at etiske retningslinjer bliver fulgt i rekrutteringsprocessen. Derudover er der i brancheforeningen 
en række konkrete standarder inden for håndteringen af kunder og kandidaters oplysninger, ligesom der er 
sat standarder for brug af personlighedsprofiler og andre typer testværktøjer.  
 
Videnscenter for Professionel Personvurdering arbejder for at sætte standarden inden for anstændig og 
professionel personvurdering i erhvervsmæssig sammenhæng. Medlemmer får adgang til et stort netværk, 
som bidrager med vinkler og perspektiver indenfor bl.a. personvurdering i rekrutteringsøjemed.  
 
Samarbejdet mellem SD og VPP kan fra kundens perspektiv være med til at kortlægge og gennemsigtiggøre 
rekrutteringsbranchen, da medlemmerne af foreningerne klart signalerer, at de er virksomheder, der 
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håndterer personvurdering og personoplysninger etisk forsvarligt, og som leverer en rekrutteringsproces af 
høj kvalitet med øje for både kunder og kandidaters behov.  
 
--- 
 
 
Kontakt: 
 
Jørn Andersen, Bestyrelsesformand i Search Danmark og CEO i Unique Human Capital 
Mail: ja@uhc.dk 
Tlf.: 40 26 50 36 
 
 
Kristjan Jul Houmann, Bestyrelsesformand for VPP og Direktør i Kjerulf & Partnere A/S 
Mail: kontakt@personvurdering.dk eller kjh@kpas.dk 
Tlf.: 28 88 25 05 
 
 
 
VPP: www.personvurdering.dk  
SD: www.searchdanmark.org 
VPP’s LinkedIn 
SD’s Linkedin 
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