
Vi søger en selvstændig HR Generalist til nyoprettet stilling. Har du bred erfaring indenfor HR, og vil du 
gerne arbejde i et multikulturelt miljø med international baggrund? Så er du måske Alfas nye HR Generalist.

Slut dig til vores globale team i Danmark!

Hvem er vi?
Alfa blev etableret i 1995 og er i dag Skandinaviens største 
leverandør af mobilitets- og udstationeringstjenester. Vores 
kerneydelser er immigration og visum, flytning, relocation og 
mobility-tjenester. 

Det er vores mål at levere bæredygtig, global mobilitet for 
enkeltpersoner og virksomheder. Vi håndterer mobilitets- og 
udstationeringstjenester i over 150 lande årligt og samarbejder 
med mere end 200 udvalgte partnerkontorer. Siden 2017 har vi 
håndteret hele 39,701 mobilitetsopgaver og samme år opnåede vi 
en omsætning på godt 367 millioner kroner. Vi er ca. 450 ansatte, 
der fordeler sig på 10 kontorer i henholdsvis Danmark, Sverige, 
Norge og Finland. Du kan læse mere om os her 

Stillingen
Stillingen er nyoprettet, og du får dermed en unik mulighed for at 
sætte dit præg på arbejdsopgaverne, og herigennem være med til 
at præge udviklingen af Alfa som arbejdsplads.

Dine nye arbejdsopgaver og ansvarsområder vil f.eks. være:
• At skabe et årshjul med processer for håndtering af HR-opgaverne 

- fra rekruttering, til onboarding og fratrædelse
• At give sparring og rådgivning i HR- og personalejuridiske 

spørgsmål til ledelsen, fx. om rekruttering, sygefravær og 
ansættelsesforhold m.v. 

• At videreudvikle HR-processer og tilhørende systemer med henblik 
på at optimere processer og arbejdsgange

• At deltage i planlægningen af interne kompetencedage   
• At være projektleder eller – deltager i konkrete projekter eller 

udviklingstiltag inden for HR-området
• Herudover, bliver du de danske kollegers faste kontaktperson i alle 

personalerelaterede spørgsmål

Vi forventer ikke, at du har svaret på alt, men at du er proaktiv i at 
finde et svar eller en løsning. Du vil komme til at arbejde sammen 
med det nordiske HR-team, og du vil rapportere til den nordiske 
HR-chef. Du vil således få gode muligheder for at samarbejde på 
tværs af landegrænser i et stadigt voksende selskab.

Om dig
Du kommer måske fra en lignende stilling, eller måske er du et sted i 
din karriere, hvor du godt kunne tænke dig mere ansvar.  
Vi ser gerne, at du har en solid værktøjskasse indenfor diverse HR-
discipliner, og vi lægger særlig vægt på, at du:
• Har en relevant videregående uddannelse, måske fra CBS eller RUC
• Har minimum 5 års erfaring, herunder praktisk erfaring med ledelses-

sparring og udvikling af processer
• Bevarer et struktureret overblik i en hverdag med mange opgaver og 

forskellige aktører
• Formår både at arbejde selvstændigt og sparre med dine kollegaer, 

når opgaverne kræver det
• Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk og 

engelsk
• Arbejder målrettet, struktureret og er god til at afslutte opgaver.

Herudover er det en fordel, men ikke et krav, at du har:
• Personalejuridisk erfaring - ved vanskelige problemstillinger bistås du 

af vores HR-jurist
• Forståelse for og erfaring med at arbejde på tværs af teams i 

Skandinavien

Hvad kan vi tilbyde
Eftersom stillingen er nyoprettet, bliver du en del af en vigtig proces, 
hvor du er med til at sætte retningen for Alfas HR strategi. Dine 
arbejdsopgaver vil være mangeartede, og stillingen giver derfor 
rig mulighed for såvel personlig som faglig udvikling. Vi tilbyder en 
konkurrencedygtig lønpakke i en international virksomhed med højt til 
loftet og fokus på work-life balance. Stillingen er en fuldtidsstilling, og 
vi forestiller os, at ansættelse er pr. 1. marts 2023. 
Arbejdsstedet er Hvidovre.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Interim HR Manager, Charlotte Arndt på +46 76 896 05 98.

Ansøgningsfrist
Kan du se dig selv i rollen som Alfas nye HR Generalist? Så glæder vi 
os til at modtage din ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser 
senest den 31. januar 2023. Med din ansøgning accepterer du Alfas 
politik om behandling af personoplysninger ved jobansøgning. Ansøg til 
hr@alfamoving.com

Visit us on www.alfamoving.com or on LinkedIn to learn more about us!
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