
HR Consultancys tilbakemeldingslogg

Her logger HR Consultancy tilbakemeldinger som er mottatt fra kandidater, oppdragsgivere og
karriererådgivningskunder 

(Tilbakemeldingene er anonymisert av hensyn til stillingskandidater, oppdragsgivere og
karriererådgivningskunder)

01.02.21
Adelina du er dyktig til å følge opp! 
Tilbakemelding mottatt fra BS, en av våre kandidater til Prosjektleder/Rådgiver” stilling hos en av våre 
oppdragsgivere. 
***

11.09.20
Adelina er superhyggelig og svært dyktig på å matche kandidatene hun finner frem, til stillingene hun 
jobber med for sine kunder. Dette øker sannsynligheten for at alle partene blir fornøyde. Snakker av 
erfaring!
Tilbakemelding mottatt fra LB som ble levert som “Senior prosjektleder/Rådgiver” til en av våre 
oppdragsgivere. 
***

11.09.20
Hei! Adelina er superhyggelig og svært dyktig på å matche kandidatene hun finner frem, til stillingene 
hun jobber med for sine kunder. Dette øker sannsynligheten for at alle partene blir fornøyde. Snakker 
av erfaring! 
Tilbakemelding mottatt fra LB  som ble levert som “Senior Prosjektleder/Programleder og rådgiver” 
senior utvikler” til en av våre oppdragsgivere. 
***

11.09.20
Min erfaring med Adelina er at hun er en dyktig HR-konsulent og hun kan skaffe deg jobb dersom du 
er på utkikk etter ny jobb. Adelina er systematisk og nøye og gjør et grundig arbeide og hjelper deg 
både med referanser og forberedelser til intervjuer. Adelina har mange gode kontakter innenfor 
forskjellige stillingstyper innen IT-bransjen I Oslo. Jeg vil anbefale Adelina dersom du ser etter ny jobb.
Tilbakemelding mottatt fra FR og som ble levert som “Java Fullstack senior utvikler” til en av våre 
oppdragsgivere. 
***

07.09.20
Jeg er fornøyd og jobber med å få konsulentstillingen så snart som mulig.
Jeg vil takke deg for den utrolige støtten du har gitt meg. :)
Tilbakemelding mottatt fra FL im. Karriererådgivning. FL ønsket seg en stilling innenfor infrastruktur og
som stod mer I forhold til hans kompetanse og interesser: FL har nå funnet et solid selskap som vil gi 
ham denne muligheten. 
***

12.12.19
Dear Adelina,
Many thanks for your great support.



I will go on with my job search following your advice and use your provided links and tips.
Tilbakemelding mottatt fra en “Electrical IT Systems Engineer” fra utlandet ifm. karrierrådgivning og 
bistand med å finne riktig jobbmulighet. 
***

23.09.19
Hei Adelina,
Håper at du har hatt en fin sommer.
Nå har jeg startet hos XXXX, jeg er veldig fornøyd. 
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kandidater (LB) som vi leverte i mai i 2019 som senior-
prosjektleder / rådgiver til en av våre oppdragsgivere. 
***
09.08.19
Takk for all hjelpen med å få denne jobben!
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kandidater (LS) som vi leverte i mai 2019 som senior-
prosjektleder / rådgiver til en av våre oppdragsgivere. 
***

30.01.19
"After few mails and an interview at her office, it was already clear how good and professional is Mrs. 
Edland's approach: she's really precise, hardworking and effective in every step of her job commitment
that can not be described different than 'comendable'.  I have been treated in the best way possible 
and she gave me a lot of confidence in my job-hunting process. "
Tilbakemelding mottatt I forbindelse med karriererådgivning fra en dyktig IT systemadministrator  og 
som vil gjerne bygge videre på hans lydenskap og erfaring innenfor systemadministrasjon, drift og 
“Cloud” teknologi
***.

31.08.18
Hei Adelina! Jeg har det superbra hos ..... og har vært utleid til …... i 1,5 år nå. Håper du også har det 
bra! 
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kandidater (LB) som vi leverte I  juli 2016 som senior-
prosjektleder / rådgiver til en av våre oppdragsgivere. 
***

24.08.18
...Jeg stortrives hos....og jobber med veldig interessante ting.... Lærer også mye om hvor mye arbeid 
det egentlig er med å besvare anbud... 
Muntig tilbakemelding mottatt fra en av våre kandidater (AU) som vi leverte i februar 2018 som 
seniorprosjektleder / rådgiver til en av våre oppdragsgivere.
***

07.05.18
Tusen takk for hjelpen. Det var en smidig og fin prosess :-)
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kandidater som aksepterte tilbud som virksomshetsarkitekt/ 
senior rådgiver fra en av våre oppdragsgivere. 
***

06.02.18
Hei Adelina
XXXX fungerer utmerket hos oss, både faglig og sosialt. Hun har et spennende oppdrag / prosjekt 
innenfor digitalisering. 
YYYY begynner først hos oss 1.3. Jeg har jevnlig kontakt med han og vi får videreført hans oppdrag 
på ZZZZ. Det er jo glimrende! 
Dette ser så langt ut veldig bra mht til de kandidatene vi har ansatt  Adelina!
Ser frem til flere profiler lik de du har skaffet for oss hittil
Tilbakemelding mottatt fra en av våre oppdragsgivere ifm. anskaffelse av 4 senior-rådgivere innenfor 
prosjektledelse/ ledelse av IT tekniske team samt innenfor IT arkitektur.
***



03.10.17
Hei
Tusen takk for gjennomgåelsen, den var super og jeg setter kjempe stor pris på det...
..Hvis jeg skulle trenge hjelp til søknad og cv pga et oppdrag, så vet jeg nå hvem jeg kan kontakte for 
eksperthjelp. Og regner med det koster litt men kan være verdt hver krone. Ellers takk igjen.
Ha en strålende dag videre Adelina.
Tilbakemelding mottatt fra TC (IKT prosjektleder) som  fikk litt bistand ifm. karriererådgivningstjenesten
vår.
***

25.09.17
Hei Adelina
Det går bra med meg. Ja, jeg trives i XXXX. :) Veldig spennende miljø. Jeg har holdt på med 
sertifiseringer så langt og begynte i oppdrag hos XXXXX i går. Og jeg tar emner i datateknologi og 
datalingvistikk på kveldstid. Prosjektet virker veldig spennende og det er dyktige folk jeg jobber med. 
Tilbakemelding mottatt fra EN , senior fullstack utvikler levert av oss til en av våre kunder 
***

25.09.17
Hei Adelina
Nå har jeg fått prosjekt for XXXXXX også. Det blir hos XXXXX :-)
Tilbakemelding mottatt fra FR , senior fullstack utvikler levert av oss til en av våre kunder 
***

22.08.17
Hei Adelina
Vel overstått ferie. Det var hyggelig å få inn XX her. Dersom det blir aktuelt med flere rekrutteringer så 
tar jeg kontakt. 
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kunder ifm. levering av flere senior fullstack-Java utvikere
***

15.05.17
Hei! Jeg har fått fast stilling i XXXX Det blir som superbruker innen kundeservicesystemer hvor jeg vil 
jobbe mye med administrasjon, prosjektledelse og endringsledelse. Jeg tror stillingen er helt perfekt 
for meg. Takk for hjelpen din, jeg er sikker på at den gode CVen jeg fikk skrevet av deg hjalp meg 
mye! 
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kunder ifm. individuell karriereådgivning og hjelp med målrettet 
CV, og som kom i mål med den ønskede karriereendringen.
***

03.05.17
Hei Adelina,
This is the greatest and the most complete advise I've ever received in my entire career about my 
profession! I'll apply your advise toward my CV. Thanks very much Adelina, I appreciate that a lot!
Kind regards
Jxxxx
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kunder ifm. individuell karriereådgivning/hjelp med CV.
***

09.03.17
Hei Adelina,
Takk for mail og XXXXX har kommet veldig kjapt inn i operasjonen. Han leverer godt og PT er vi godt 
fornøyde med ham.
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kunder ifm. formidling av BI/BigData/SQL spesialist til oppdrag.
***

29.11.2016
Takk for dine gode råd.
Tilbakemelding mottatt fra en IT nettverk/infrastruktur spesialist ifm. karriererådgivning.



***

08.11.2016
Adelina, tusen takk for lang og utførlig mail. Jeg må si det med en gang - du gjør en god jobb som 
head hunter. Synes du har vært dyktig til å formidle informasjon og følge opp:):) 
Tilbakemelding mottatt fra en av kandidatene våre ifm. en senior rådgiver rolle hos en av kundene 
våre.
 
***
27.09.16
Mine ord til deg!!
Du er en god menneskekjenner, du er rolig og utrolig dyktig til å beskrive bedriften og stillingen det 
dreier seg om. Du har lang erfaring og setter deg godt inn i kompetansen til dem du rekrutterer. Like 
bra er du til å formidle hva stillingen dreier seg om og nødvendig input vedrørende ledelse og 
arbeidsmiljø. Jeg er svært godt fornøyd med den støtten og kvaliteten jeg fikk igjennom hele 
prosessen. Du viser at du bryr deg om dine klienter mer enn hva man kan forvente, at du er 
profesjonell og overselger ikke noen av partene. Alle blir tatt godt vare på og informert skikkelig! Det 
har vært en fornøyelse å bli headhuntet av deg! :)
Tilbakemelding mottatt fra en av  kandidatene våre som ble levert til senior-rådgiver/senior 
-prosjektlederrolle til en av kundene våre. 
***

26.09.16
Hei og takk for god hjelp! Setter pris på din diskresjon, og skal jeg være helt ærlig opplever jeg deg 
som absolutt en av de beste jegerne som har kontaktet meg. 
Tilbakemelding mottatt fra en av  kandidatene våre.
***

29.06.2016
Hei Adelina!
Du er av og til litt omstendelig, men du kommer med gode kandidater og det er bra. 
Tilbakemelding mottatt fra en av  kundene våre.
***

05.06.2016
Hei Adelina!
....jeg har ellers mye å gjøre i XXXX og inntrykket sålangt er meget bra,
…..Adelina Edland tok kontakt med meg ifm med en mulig stilling og gjennom møter med henne og 
flere gjensidige grundige runder med selskapet gikk jeg for denne stillingen. Jeg er meget godt 
fornøyd med samarbeidet med Adelina som har vært ryddig og profesjonelt og kan anbefale henne 
videre.
Tilbakemelding mottatt fra HK som ble levert til stillingen som senior  IKT rådgiver til en av kundene 
våre.
***

03.06.16
Hei,
Det går fint med meg og jeg trives bra i XXXXXX. Fikk oppdrag før jeg begynte.
Tilbakemelding mottatt fra SAÅ som ble levert til stillingen som senior  Java konsulent til en av 
kundene våre.
***

25.09.2015
Hei Adelina!
Tusen takk for ditt engasjement. Jeg har nevnt deg i flere sammenhenger tidligere og referert til at vi 
har meget god erfaring med vårt samarbeid knyttet til rekruttering av utviklere.  Dette vil jeg også 
fortsette med. Hvis du skulle trenge noen referanser må du gjerne henvise til meg.
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kunder (IT-konsulentselskap) som fikk levert flere utviklere fra 
oss.
***



10.09.2015
Adelina,
Jada – jeg tror vi er godt fornøyd med alle sammen.
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kunder (bank) som fikk levert 2 IT spesialister  og 1 
prosjektleder fra oss
***

08.07.15
Tusen takk for din innsats! Synes pengene så langt har vært en meget god investering! Jeg vil som 
sagt anbefale dine tjenester til vår HR-sjef.
Tilbakemelding mottatt av NL ifm. Karriererådgivning (endringsledelse)
***

10.06.15
Takk – XXXX(bedrift) har respekt for innsatsen du gjør!
Skjønner hvorfor :)
Tilbakemelding mottatt av MJ. En av våre kandidater (Prosjektleder) til en av våre kunder. (IT kon-
sulentselskap)
***

04.06.15
Takk igjen Adelina. Du er grundig og gir meg nyttig informasjon som er viktig for det valget som jeg 
skal ta.
Tilbakemelding mottatt av SÅ. Kandidat levert som Senior System utvikler til en av våre kunder (IT 
konsulentselskap). 
***

28.04.15
Hei Adelina,
Jeg ønsker å si takk til deg og for å holde meg oppdatert! Takk for all jobben du har gjort og ditt støtte 
ifbm den prosessen med XXXX.
Jeg setter stor pris på det! Det betyr mye!
Tilbakemelding mottatt av XX: En av våre kandidater (Service Delivery Manager)
***

31.03.15
Hei Adelina,
 Tusen takk! Jeg kjenner ingen hodejeger som har gjort den jobben som du gjør!  Du er dyktig!  Det er 
ingen hast – bare at rollen/jobben og profilen matcher :-)
Tilbakemelding mottatt fra en av våre kandidater ifm. en teknisk prosjektleder/rådgiverstilling
***

05.03.15
Takk for samarbeidet så langt. Godt resultat med tre nye medarbeidere.
Tilbakemelding mottatt av en av våre kunder (bank) ifm. levering av 3 spesialister på bank-systemer
***

20.02.15
Takk for superjobb med å skaffe meg ny spennende jobb.
Tilbakemelding mottatt av GK. Kandidat levert som senior IT rådgiver banksystemer til en av våre 
kunder (bank).
***

23.09.14
Adelina tok kontakt med meg vedrørende en stilling.
I utgangspunktet ville jeg fortsette med mitt eget selskap - men Adelina overtalte meg til å ta en 
uformell samtale
Etter første samtale med selskapet, var jeg overbevist om at dette var riktig valg.



Adelina er veldig flink til å følge opp, komme med råd og tips underveis samt svært profesjonell og 
viser med dette at hun har lang erfaring fra både IT bransjen og rekruteringbransjen. "
Hun kjenner hva oppdragsgiver vil ha og hun presenterer kandidaten på ett svært høyt nivå»
Tilbakemelding mottatt av BHB. Kandidat levert som Testleder til en av våre kunder (IT konsulentsel-
skap).
***

07.01.14
Adelina tok kontakt med meg, gav meg gode råd til justering av CV så den ble mer attraktiv og gav til-
svarende gode råd foran intervjurunder. Hun fremstod som en dyktig og engasjert headhunter som 
ikke bare var opptatt av å samle inn en stor bunke CV’er, men ønsket å fremme de beste kandidatene 
til sine kunder.
Jeg vil anbefale henne til alle som søker jobb, og til firmaer som er ute etter en headhunter som 
fokuserer på kvalitet over kvantitet.
Tilbakemelding mottatt av JLB. Kandidat levert til en av våre kunder som Senior Business Intelligence 
konsulent
***

08.07.13
Hei Adelina
Når jeg ser tilbake på vores historik, så kan jeg se, at der kun gik ca. 14 dager mellom første kontakt til
jeg hadde et jobbtilbud, jeg aksepterte. Det er ganske effektivt, synes jeg, og det sætter jeg pris på :-)
Tilbakemelding mottatt av TV. Kandidat levert til en av våre kunder som Java senior systmutvikling-
skonsulent
***
 
03.05.13
...Og så også sige at den rådgivning du i dag har givet mig har været uvurderlig, da jeg tidligere forgæ-
ves har prøvet at få at vide hvordan jeg skulle håndtere ansættelsessamtaler. Det at du var med ved 
selve ansættelsessamtalen var utroligt lærerigt.
Tilbakemelding mottatt av JJT. kandidat innenfor back-end utvikling 
***

22.04.13
Hei Adelina!!
Tusen takk for hjelpen! 
Jeg trives veldig mye! Jobben er spennende og mennesker er hyggelig! Så er jeg veldig komfortabel 
med jobben! :). Jeg har allerede signert kontrakten, alt er i orden!
Tilbakemelding mottatt av VRV. Kandidat innenfor front-end/back-end utvikling levert til en av våre 
kunder
***

26.03.13
I mitt nylige jobbsøk fikk jeg god hjelp av Adelina Edland i HR Consultancy. Hun opptrådte profesjonelt
overfor potensielle arbeidsgivere og jeg kan anbefale HR Consultancy som "headhunter"-firma. 
Tilbakemelding mottatt av en kandidat (senior konsulent/arkitekt Java)
***

24.01.13
...Jeg synes at du er en dyktig rekrutterer med en personlig tilnærming!
Tilbakemelding mottatt av en Front-End utvikler kandidat
***

05.12.12
Hei Adelina!
Her er det enormt mye arbeid ute hos en kunde, så jeg har jobbet 24/7 nå i noen uker og det er 
akkurat det jeg ønsket :) Jeg er kjempefornøyd med XXXXX og må takke deg for at du introduserte 
meg for dem.
Tilbakemelding mottatt av C.E. som ble levert til en av våre oppdragsgivere til en senior Java 
konsulent stilling.



***

13.11.12
Hei Adelina!
Du kan sette opp meg som referanse - jeg er meget godt fornøyd med tjenester og oppfølging fra deg.
Tilbakemelding mottatt av en av våre oppdragsgivere (IT konsulentselskap) i forbindelse med 
leveranse av to systemutviklingskonsulenter).
***

06.11.12
Vi er veldig fornøyd med Nina, din kandidat. Hun er flink og er i full sving. Vi har satt henne nå på et 
mobilprosjekt og hun gjør det veldig bra.
Muntlig tilbakemelding mottatt av en av våre oppdragsgivere (IT konsulentselskap) i forbindelse med 
leveranse av Nina (som senior Java konsulent).
***

05.10.12
Hej Adelina,
Jag trivs jättebra på XXXXX! Jag trivs väldigt bra med mina arbetskamrater! Jag tycker om 
arbetsuppgifterna.
Tilbakemelding mottatt av A.B, en kandidat fra HR Consultancy som ble levert pr. 30.09.12 til en av 
våre oppdragsgivere (IT konsulentselskap) i forbindelse med en .net/asp.net /back-end utvikler stilling.
***

13.09.12
Hei Adelina
Takk for støtten, du har vært en glimrende rekrutterer syns jeg. Det har vært en glede å bli kjent med 
deg i denne prosessen.
Tilbakemelding mottatt av M.A.M., en kandidat fra HR Consultancy til en seniorkonsulent (Episerver 
og Front-End) stilling.
**

04.09.12
Hei Adelina,
Koser meg i ny jobb. ingen oppdrag enda men mye spennende oppgaver uansett. :)
Tilbakemelding mottatt av GS,  kandidat levert som senior sikkerhetskonsulent i mai-måned til en av 
HR Consultancys oppdragsgivere
***

22.08.12
Jeg syntes at du har vært flink til å hente inn kandidater i et presset marked :-).
Tilbakemelding mottatt av en av HR Consultancys oppdragsgivere (IT konsulentselskap) som fikk 
levert  avHR Consultancy  den kandidaten de ønsket seg innenfor .net og C# .
***

02.08.12
Jeg er veldig fornøyd med rekrutteringsjobben. Det ble en svært god prosess fra start til slutt. Du ga 
også god praktisk hjelp og rådgivning underveis, noe jeg satte stor pris på. Å kunne dra nytte av en 
dyktig rekrutterer som deg er en stor fordel for både arbeidsgiver og arbeidssøker, og øker etter min 
mening sjansene for gode ansettelser.
Tilbakemelding mottatt av OCG levert til en av HR Consultancys sine oppdragsgivere som senior 
rådgiver innenfor Business Intelligence
***

13.06.12
Hei og tusen takk! Håper virkelig de som bruker deg vet hva de får for pengene. Det er ingen andre 
som følger opp slik som du gjør. Jeg er helt overveldet :)
Tilbakemelding mottatt av CL, en  kandidat fra HR Consultancy til senior prosjektleder stilling hos en 
av HR Consultancys oppdragsgivere.



***

04.06.12
Hei Adelina
Jeg trives veldig godt i XXXX. Har en spennende hverdag, med mange ulike og utfordrende oppgaver.
Har bra med ansvar og mye uligheter til å påvirke. Jobber en del med produktutvikling, 
partnersamarbeid og lignende...
Tilbakemelding mottatt av LE som ble levert av HR Consultancy som infrastruktur/sikkerhet- og 
automasjonskonsulent.
***

02.05.12
Jeg har nå brukt litt tid på å tenke gjennom hvor min framtidige arbeidsplass skal være.....Alle 
personer som var involvert i intervjuprosessen har også bidratt til det gode intrykk av selskapet ved å 
opptre profesjonelt og samtidig vært avslappet og hyggelige. Med dette aksepterer jeg deres tilbud og 
ser fram til å jobbe for XXX!
Tilbakemelding mottatt av CH, en kandidat fra HR Consultancy som takket ja til stilling som senior 
Java konsulent hos en av våre oppdragsgivere.
***

22.03.12
Den kandidaten som begynte hos oss nylig er rå-flink! Han fikk skikkelig ros og skryt av XXXX og av 
oss alle igår.
Tilbakemelding mottatt av en kunde (IT konsulentselskap) for kandidat som ble levert som senior 
infrastruktur/sikkerhet- og automasjonskonsulent i desember 2011 av HR Consultancy.
***

16.03.12
Jeg må si at jeg er veldig imponert over XXXX, og hvor dyktige og grundige dere og Adelina var i 
prosessen. I mitt jobbytte har jeg nå vært involvert med tre forskjellige "head huntere" og hatt 
varierende inntrykk av hva de bringer til prosessen, men Adelina gjorde et solid inntrykk og jeg har 
ingen betenkninger med å henvise mulige kandidater til henne i fremtiden.
Tilbakemelding mottatt av AA,  senior Java utvikler arkitekt kandidat fra HR Consultancy
***

12.03.12
Da er ny kontrakt sendt Nina, vi er glade og vi takker deg så mye for hjelpen til denne rekrutteringen 
Tilbakemelding mottatt av en kunde (IT konsulentselskap) for rekruttering av Nina til stilling som Java 
konsulent
***

17.02.12
Det har gått bra. The dotted line has been signed :-). Takk for hjelpen med ny jobb forresten.
Tilbakemelding mottatt fra FJ en senior Java rådgiver/arkitekt som ble levert i Februar til en kunde  av 
HR Consultancy.
***

27.01.12
Hei.
Jeg trives godt i XXXXX så langt. Har hatt et lite intern-prosjekt. og setter meg nå inn i produkter som 
XXXXX skal bruke mot kunden. Gjengen er ålreit og trivelig.
Tilbakemelding mottatt fra RJ, en junior Java systemutvikler som ble levert i Oktober 2011 til en kunde
av HR Consultancy.
***

26.10.11
Hei Adelina
Alt går fint hos XXXXX. Trives veldig godt, og begynner å komme litt inn i ting nå (selv om det er et 
stykke igjen fortsatt)
Tror jeg har sagt det før, men tusen takk for hjelpen med å få denne jobben :)



Tilbakemelding mottatt fra CG, en senior prosjektleder / Java systemutvikler som ble levert i Juli 2011 
til en kunde av HR Consultancy.
***

26.10.11
Vi er veldig fornøyd med XXX. Han er pliktoppfyllende og flink, og har bra med pågangsmot. :-)
Tilbakemelding mottatt av en kunde (IT konsulentselskap) for en senior prosjektleder kandidat som ble
levert i juli 2011
***

16.09.11
Med meg går det bra i XXXX. Jeg har prosjekt som passer meg bra med fleksibilitet og utfordringer 
samtidig som jeg har blitt involvert i ledelsen i faggruppa for Java i bedriften. Så jeg trives godt så 
langt. Supert at du fikk meg inn i XXXX. 
Tilbakemelding mottatt fra CF, en Java kandidat som ble levert til en kunde av HR Consultancy
***

13.09.11
XXXXX begynner hos oss 19/9 og skal rett på prosjekt. :-)
Kort og rask tilbakemelding fra en kunde (IT konsulentselskap) av HR Consultancy som ser ut til å 
være fornøyd med levert kandidat (en senior prosjektleder /Java seniorutvikler)
***

25.05.11
Takk for at du er en god rådgiver i prosessen og hjelper oss med å definere gode krav til kandidatene. 
Det er alltid en viktig, men vanskelig prosess å finne ut hvordan man treffer arbeidsmarkedet med 
riktig budskap :-)
Tilbakemelding mottatt fra en kunde (IT konsulentselskap) av HR Consultancy

***
19.04.11
Tusen takk for fantastisk god bistand og profesjonalitet. 
Tilbakemelding fra BA, Business Intelligence spesialist som fikk veiledning og bistand av HR 
Consultancy (og godt betalt og interessant stilling etterpå).
***

20.01.10 
Takk for din tro på meg og den støtte jeg fikk av deg tidligere. 
Tilbakemelding mottatt fra TS, systemutvikler, som fikk veiledning av HR Consultancy.
***

14.10.10
Jeg hadde i dag intervju med Adelina/ HR Consultancy. Må si at jeg er imponert over henne.
Tilbakemelding mottatt via en tidligere kollega av en prosjektleder/rådgiver kandidat.
***

26.08.2010
Jeg begynte i XXX 2. XXX. JXXXX XXXX og jeg jobber med en forretningsplan for vår Java-satsing 
fremover. Først når denne er på plass XXXX, kommer vi til å gå aktivt ut. Du har hjulpet meg tidligere 
med gode Java-kandidater. Du vil derfor bli kontaktet av oss når vi har behov for rekrutteringshjelp.
Tilbakemelding mottatt fra en kunde av HR Consultancy.
***

23.08.10 
Hei,
Husker deg godt, og det hadde kanskje blitt jobb via deg dersom det ikke hadde vært for usikkerheten 
ifb. med finanskrisen (mange innførte ansettelses stopp for å se hvordan det gikk). Jeg jobber for tiden
som prosjeketleder i XXXX, og trives godt med både oppgaver, kollegaer og reisevei.
Tilbakemelding mottatt fra en kandidat som var veldig nær til å bli levert av HR Consultancy, men som
ble kapret av et annet selskap (som var "kjappere").



***

14.08.10 
Hei Adelina,
Ja, jeg er veldig fornøyd med å ha fått denne jobben. Takk også til deg for gode råd og samtaler i den 
perioden jeg søkte jobber.
Tilbakemelding mottatt 16.08.10 fra Knut, en kandidat som fikk veiledning fra HR Consultancy og fikk 
tak i "drømmejobben" som senior rådgiver. 
***

23.06.10
Vi er kjempefornøyd med din siste kandidat XXXX. Han er så flink...
Muntlig tilbakemelding mottatt fra en kunde (IT konsulentselskap) som fikk levert en .net og CRM 
spesialist.
***

27.05.10
...Som du ser går det en kopi av denne mailen til Adelina Edland hos HRConsultancy, da hun for meg 
har vært en uvurderlig ressurs i denne prosessen, som jeg er meget fornøyd med.
Tilbakemelding mottatt fra JE, kandidat levert til en testleder stilling.
***

20.04.10
Hei Adelina,

Takk for god oppfølging i rekrutterings prosessen! 
Den tette oppfølgingen, høyt arbeidstempo og gode råd ved utforming av CV og gjennom hele 
ansettelsesprosessen gjør at jeg vil anbefale HRConsultancy til andre IT- profesjonelle som ønsker å 
søke nye utfordringer.
Tilbakemelding mottat fra ME, 24.04.10 - kandidat levert til senior konsulent forvaltning - .net og CRM 
stilling
***

18.03.2010
Du er flink til å identifisere diamantene og det er ikke mange som kan identifisere diamantene. Den 
kandidaten du har presentert oss idag er en diamant!
Muntlig tilbakemelding mottatt fra en kunde (IT konsulentselskap) av HR Consultancy.
***

02.02.10
Jeg tok kontakt med Adelina Edland etter å ha blitt anbefalt henne av en tidligere kollega som hadde 
god erfaring med hennes tjenester.
Vi fikk raskt til et møte hvor vi diskuterte karrierevalg og -muligheter. Adelina gav deretter gode innspill
til spissing av CV for å ha en så god presentasjon av meg overfor potensielle arbeidsgivere som mulig.
I løpet av kort tid kom det i stand et møte med en av bedriftene Adelina har kontakt med og det viste 
seg å være en god match med meg. Videre gav hun meg utddypende informasjon om bedriften slik at 
mitt valg av ny arbeidsgiver ble gjort på godt grunnlag og enkelt å foreta.
Som kandidat opplevde jeg Adelina som interessert og engasjert og hun brukte den tiden som 
trengtes for å følge opp meg og mulige arbeidsgivere. Jeg anbefaler hennes tjenester på det 
varmeste.
Tilbakemelding mottat fra CF,  kandidat levert til senior konsulent/Java stilling.
***

jan 2010
Vi er fortsatt fornøyd med XXXXX som vi fikk fra deg. Han er en meget dyktig DBA. Han gjør det han 
skal, løser de problemer som skal løses for våre kunder og er veldig fleksibel når det gjelder å sette 
seg på et fly og reise hele Norge rundt hver gang det er behov.
Tilbakemelding mottatt fra en kunde (IT konsulentselskap) som fikk levert en Oracle infrastruktur 
spesialist.
***



Desember 2009
Den kandidaten du har presentert oss idag er så ærlig og utadvendt! Han vil passe utmerket med 
tanke på våre kunder!!! 
Muntlig tilbakemelding mottatt av en kunde (IT konsulentselskap) som fikk levert en Java konsulent.
***

29.10.09
I just wanted to say thanks for the great efforts you put in to help me land my new job.
You were professional and had a lot of valuable tips to give me in regard to my CV, the interviews and 
the potential employers.
I will be recommending you to others that are in need of your expertise and services!
Tilbakemelding mottat fra Jeremy - kandidat levert til senior arkitekt og prosjektleder stilling (Java) 
***

02.09.09
Hei 
Har nå undertegnet jobbkontrakt med XXXX.
Takker for god innsats og utmerket service.
Kommer nok til å benytte HR Consultancy igjen hvis det skulle bli aktuelt.
Tilbakemelding mottatt fra ES- kandidat levert til senior rådgiver/infrastruktur stilling.
***

09.06.09
Jeg har vært veldig fornøyd med intervju hos deg idag. Du er grundig og der hvor de fleste andre 
rekrutterere /headhuntere bruker maks. 45 minutter for et intervju går du gjennom mye grundigere og 
har brukt vel 2 timer på meg idag. 
Tilbakemelding mottatt fra TI - kandidat til senior prosjektleder / rådgiver stilling.
***

14.05.09
Ja vi er fornøyd så langt Adelina.
Han har masse bra kompetanse.
Han er ikke i oppdrag enda, men vi jobber med saken.
Tilbakemelding fra en kunde  (IT konsulentselskap) som fikk levert en senior Oracle spesialist. 
***

Hei Adelina
Det var en hyggelig opplevelse å komme på intervju hos deg. Jeg som ikke klarer å skryte av meg selv
trenger akkurat en person som deg som hjelper meg å se lyset :) 
Her er attestene mine elektronisk også.

Tilbakemelding mottatt fra Terje - kandidat til senior Microsoft utvikler stilling.
***

19.01.09
Hei,
Jeg har sagt ja til tilbud som Prosjektleder i XXXXXXXX, og starter der 1. Februar.
Jeg vil helt klart huske på deg som en aktuell samarbeidspartner hvis jeg skulle se meg om etter jobb 
igjen.
Takk for et hyggelig og profesjonelt samarbeid!
Tilbakemelding mottatt fra Tom-Erik - prosjektlederkandidat som kom i mål med det han ønsket seg.
***

Desember 2008
Du skal få vite at du har levert til vår organisasjon i løpet av de siste 3 måneder flere kandidater enn 
dine konkurrenter har klart i løpet av ett helt år. Derfor vil jeg gjerne foreslå deg blant de leverandører 
som vi vil komme til å samarbeide med neste år. 



Tilbakemelding mottatt av en kunde (IT konsulentselskap) som fikk levert flere senior konsulenter 
innenfor: infrastruktur, forretningsrådgivning, prosjektledelse, utvikling og arkitektur, 
virksomhetsarkitektur, Busines Intelligence, ITIL i løpet av kort tid. 
***

07.10.09
Hei igjen, Adelina,
Det er bra! Kandidatene dine passer ift. vårt behov. Flott å få inn XXXXXXX.
Tilbakemelding mottatt fra en kunde (IT konsulentselskap) som fikk levert flere gode kandidater. 
***

11.09.08
Det er vel jeg som får takke deg for en hederlig innsats slik at jeg fikk den stillingen som jeg ønsket 
meg….
Tilbakemelding mottatt fra YL - kandidat levert til senior prosjektleder stilling 
***

25.09.08
Jeg føler jeg er kommet på rett plass som løsningsarkitekt BI etter å ha jobbet med BI-løsninger over 
lengre tid.
Dine råd og veiledning var profesjonelle og var medvirkende til at jeg havnet på rett plass!
Det hjalp å ha en dyktig rekrutteringskonsulent som hjalp meg i prosessen til denne jobben.
Jeg trives bra og har mange utfordringer og muligheter.
Her bygger vi datavarehus og BI-løsninger - så jeg er midt i smørøyet.
Takk for all støtte og hjelp underveis…
Tilbakemelding mottatt fra Johan - kandidat levert til en Senior Business Intelligence og 
løsningsarkitekt-stilling
***

05.08.2008
Hei
Takk for sist og takk for kontaktinformasjonen.
Jeg har hatt en fin og variert ferie. Første dag etter ferien var i går. 
Tiden har gått fort! Det er allerede ½ år siden jeg begynte i xxxxx. Jeg trives godt.
Tilbakemelding fra Hjørdis - levert kandidat til en virksomhetsarkitekt stilling) .
***

18.04.08
Takk for usedvanlig god service og oppfølging så langt.
Tilbakemelding mottatt fra Thomas - kandidat levert til senior privatøkonomisk rådgiver- stilling
***
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