
• I får mulighed for at deltage i digitale 

tiltrækningskampagner, hvor vi markedsfører  

Region Hovedstaden og Greater Copenhagen 

samt jeres ledige jobs overfor internationale  

medarbejdere.

• Vi kan matche internationale talenter fra vores  

database med jeres virksomhed, så I bliver  

præsenteret for de helt rette kandidater.

Find de specialistkompetencer
din virksomhed har brug for

Kan din virksomhed se styrken i en samlet indsats omkring tiltrækning, modtagelse  

og fastholdelse af internationale kompetencer i Greater Copenhagen?

Så er deltagelse i ReVUS projektet noget for Jer.

 
ReVUS projektet har til formål at hjælpe virksomheder i Greater Copenhagen med at tiltrække, modtage og  

fastholde internationale medarbejdere med de specialistkompetencer, som virksomhederne har brug for.

Vi tilbyder følgende services til virksomheder i Region Hovedstanden 

• I har mulighed for at deltage i årlige match-making 

events med internationale studerende, der har til 

formål at fastholde internationale studerende efter 

endt uddannelse.

• I samarbejde med International House Copenhagen 

tilbydes der succesfuld on-boarding af de  

internationale medarbejdere, der starter i jeres  

virksomhed. 



 

Dan Rosenberg
Senior Talent Acquisition 
Manager

E-mail: dro@copcap.com
Direct: 0045 60 85 15 60

KONTAKT: 

Er du interesseret og vil gerne 
høre mere om projektet så 
står vi klar til at hjælpe.

 

Investing in your future

THE EUROPEAN UNION

The European Social Fund

Hvorfor deltage i projektet? 

KVALIFICEREDE 
ANSØGERE

 
Mød kvalificerede, 

screenede kandidater,  
der matcher jeres 

behov.

BREDERE 
REACH 

Kom i kontakt med  
internationale  

kandidater uden for 
jeres sædvanlige  

rekrutteringskanaler

EFFEKTIV 
REKRUTTERING 

Spar tid og ressourcer 
med en nettoliste med 

screenede profiler til 
jeres åbne job.

INTERNATIONAL 
EKSPONERING 

Skab international 
synlighed omkring din 
virksomhed og ledige 

job.

 

Dette tilbud er en del af Revus fyrtårn projektet, som har til formål at styrke tiltrækning, modtagelse 
og fastholdelse af internationale talenter i Greater Copenhagen. Sammen med  International House er 
vi, Copenhagen Capacity, leadpartnere på projektet, og har mange års erfaring med at arbejde med 
internationale talenter og virksomheder, som efterspørger udenlandsk arbejdskraft.

Om projektet 

Partnere og deltagere: 


