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RANDSTAD: Anvendelse af data i en ”digital fabrik” til at optimere 

arbejdsgange og frigøre tid for forretningsmedarbejdere til at 

interagere med kunderne (1/2) 

Den teknologiske udvikling på HR- og rekrutteringsmarkedet udfordrer globale rekrutteringsfirmaer som Randstad som aldrig før. Nye 

applikationer og platforme bringer arbejdsgivere og arbejdstagere sammen på en måde, så ”mellemmanden” bliver dyr og overflødig. Som 

professionel mellemmand mellem arbejdsgivere og mulige arbejdstagere har Randstad erkendt problemet og reageret ved at etablere en 

digital fabrik, der på tværs af forretningen skal indsamle og bruge Randstads data for at frigøre tid blandt forretningsmedarbejdere til at 

interagere med kunderne. Dette understøttes af et årelangt, obligatorisk træningsforløb for forretningsmedarbejdere, der både online og 

offline lærer at anvende data og digitale kanaler i interaktionen med jobkandidater og mulige arbejdsgivere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: Randstad (NE) 

» Målgruppe: Forretningsmedarbejdere 

» Kompetenceområder: Håndtering og 

anvendelse af data 

» Kontaktperson: Partner, Herman Jan 

Carmiggelt, herman-

jan.carmiggelt@paconsulting.com 

BAGGRUND OG FORMÅL 

I en ny digital virkelighed bliver arbejdsgivere og mulige job- 

kandidater matchet på en helt ny og direkte måde. Dette 

ændrer markedet for rekruttering og HR-services 

fundamentalt og udfordrer Randstad på deres 

grundlæggende forretningsmodel. 

For at afhjælpe presset fra online rekrutteringsplatforme har 

Randstad bygget en central ”digital fabrik” i Holland, der 

indsamler og anvender data fra hele forretningen til at 

optimere arbejdsgange for forretningsmedarbejdere og 

introducere nye værktøjer til at kontakte kunderne. 

Sideløbende uddannes medarbejdere i nye digitale løsninger, 

og de nødvendige it-kompetencer opbygges, der skal til for at 

anvende denne data og betjene nye digitale kanaler.  

 

INDSATSEN KORT FORTALT  

Fabrikken har til opgave at bygge en datacentrisk arkitektur, 

hvilket betyder, at relevant information om Randstads kunder 

og jobkandidater er tilgængelig på et hvilket som helst 

tidspunkt for virksomhedens forretningsmedarbejdere. 

Fabrikkens slogan lyder:  

"The company that can connect its data the quickest, typically 

wins” 

En afledt konsekvens af fabrikkens arbejde er udviklingen af 

nye online tilbud mellem Randstad og dets kunder, hvilket har 

krævet en massiv uddannelsesindsats for den generelle 

forretningsmedarbejder/rekrutteringsansvarlige. Randstads 

online og offline læringstilgang sikrer den nødvendige 

kompetencemæssige opkvalificering til at forankre fabrikkens 

arbejde i forretningen. 

RESULTATER 

Virksomheden har i kraft af et obligatorisk online og offline 

læringsforløb på over et år formået at løfte medarbejderes 

forretningskritiske kompetencer inden for bl.a. anvendelse af 

digitale kanaler og kundedata i rekrutteringssammenhænge.  

I kombination med ”fabrikkens” interne hjælpekorps, der er 

globalt til stede på tværs af koncernen, er det lykkedes at 

forankre arbejdet med håndtering og anvendelse af data i 

den direkte kontakt med kunderne blandt forretnings-

medarbejdere. 

 

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Tilgængelighed af ny data eller 

nye digitale værktøjer er ikke vær-

digenererende i sig selv. Der 

skabes værdi, når den enkelte 

medarbejder understøttes i at 

løse dennes kerneopgave, hvilket 

stiller krav til både uddannelse og 

implementeringsindsatser  

2. Intern træning af medarbejdere 

foregår delvist online og delvist 

offline over lang tid og er bygget 

ind i virksomhedens evaluerings- 

og performance management-

system for at skabe incitament for 

den enkelte medarbejder til at 

arbejde struktureret med 

træningen 

3. Blandingen af kompetencer i den 

digitale fabrik (fra tekniske til 

forretning og agile projektkompe-

tencer) er medvirkende til, at det 

rette data er tilgængelig i rette 

kvalitet på rette tidspunkt i et 

brugervenligt format. 

 



2 

RANDSTAD: Anvendelse af data i en ”digital fabrik” til at optimere 

arbejdsgange og frigøre tid for forretningsmedarbejdere til at 

interagere med kunderne (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Randstad har taget udgangspunkt i virksomhedens digitale strategi i forbindelse 

med udviklingen af den digitale fabrik. Strategien peger på en række områder, som 

er egnede til digitalisering og en række andre områder i forretningen, som i højere 

grad kræver relationelle kompetencer støttet af teknologien.  

• Opgaver i Ranstads forretning, der er digitaliseringsegnede, er at krydstjekke 

information og matche kandidater og mulige arbejdsgivere 

• Opgaver, der kræver sociale og interpersonelle færdigheder, er salg, relationship 

management og udvikling af webservices og webdesign. 

Fabrikken har derfor udelukkende fokus på at digitalisere de opgaver, der af 

forretningen er defineret som digitaliseringsegnede, og som understøtter 

forretningsmedarbejderne i deres daglige arbejde. Dette gøres ved at fokusere på at 

opbygge en arkitektur baseret på cloud-løsninger og API-netværk (application 

programming interface som er en snitflade, der muliggør teknisk integration mellem 

programmer) – i stedet for at bygge store, dyre og komplekse data warehouses/ 

databaser.  

For at forankre fabrikkens arbejde i forretningen anvendes to centrale tilgange:  

1. Eksperter i særligt kunstig intelligens og mobile applikationer assisterer 

virksomhedens mange afdelinger rundt omkring i verden som et slags 

"hjælpekorps”. Fabrikken består således af en digitaliseringschef og et hold af 

digitale eksperter, der sidder centralt i Holland men arbejder globalt  

2. Det er for alle medarbejdere obligatorisk at deltage i et kombineret online og 

offline træningsprogram på Randstads læringsplatform: Social Talent. 

Programmet kombinerer online træningssessioner i systematisk internet-

søgning for jobkandidater, online håndtering og engagering af jobkandidater, 

sociale netværk og andre forretningskritiske metoder og værktøjer. Dette 

understøttes af offline evalueringssamtaler og mentorprogrammer, hvor erfarne 

medarbejdere hjælper med at oversætte teori til praksis. Medarbejdernes 

performance på læringsplatformen over det årelange forløb er koblet til 

Randstads evaluerings- og performancesystemer og influerer således på både 

løn- og bonusforhold samt forfremmelsesmuligheder.  

 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Kontakten til og forståelsen af jobkandidater og deres situation er central viden for 

Randstads virke, og en gennemgribende digitalisering af processer og 

kommunikationskanaler kræver en massiv implementeringsindsats og 

kulturforandring. Konkret har tre udfordringer været særligt centrale at håndtere: 

1. Introducere en startup-mentalitet i et multinationalt selskab og tilpasse 

performance- og arbejdsmodellen til dette formål. Dette har Randstad forsøgt 

at imødekomme ved at adskille fabrikken fysisk fra resten af forretningen, 

give den et globalt mandat og placere den centralt i nærheden af 

virksomhedens hovedkvarter i Holland. Konkret har man for fabrikken droppet 

traditionelle KPI’er og erstattet disse med såkaldte OKR’er (objectives and 

key results), som er målsætninger og konkrete resultater for den enkelte og 

fabrikken. Ligeledes arbejder fabrikken efter en agil udviklingsmodel med 

mantraet ”levér hurtigt eller fejl hurtigt”  

2. Bygge bro mellem it og forretning ved at opbygge forståelse for teknologi i 

forretningen samt forståelse for forretningen blandt digitaliserings-

medarbejdere og -chefer. En klassisk udfordring som Randstad løser ved at 

kombinere forskellige fagligheder i projekter og lade fabrikkens medarbejdere 

interagere med lokale kontorer som et internt konsulentkorps  

3. Finde de rette men-                   

nesker med de rette                        

kompetencer til at                    

bemande fabrikken                         

(fx Scrum masters,                      

data scientists og                    

arkitekter). Dette er                          

en kontinuerlig udfor-                       

dring, som Rand-                           

stad ikke for               

nuværende har løst. 

 

 


