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Hvordan finder man de bedst egnede topledere til en virksomhed?
Og hvordan foregår hele processen i forbindelse med

toplederrekruttering eller headhunting, som det populært kaldes?
JOHN LOHFF tager læseren med ind bag kulisserne og gør rede for
de overvejelser, en virksomhed gør sig, når den henvender sig til en
headhunter – og for det målrettede og systematiske arbejde med at

finde de bedste kandidater, der går i gang, i det øjeblik
rekrutteringsfirmaet får en opgave. I et sagligt, letflydende og

humoristisk sprog udfolder han headhunternes verden og krydrer
med eksempler fra over 30 års erfaring i branchen.

HÅNDPLUKKET indeholder al nødvendig viden til såvel de
topledere og bestyrelsesmedlemmer, der skal i gang med en

rekrutteringsproces, som til dem, der er mål for jagten – eller kunne
tænke sig at blive det. John Lohff (f. 1950) har arbejdet med
toplederrekruttering i Danmark i mere end 30 år. Han er

hovedaktionær i LOHFF Management Consultants A/S, der har



specialiseret sig i at finde ledere til de to øverste niveauer –
direktører og funktionschefer. Oprindelig er han uddannet

linjeofficer fra Hærens Officersskole og senere exam.art.psych. fra
Aalborg Universitet.
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