Følgende har anbefalet Aksel Uglvig Jensen
Søren Nielsen
Produktionsleder hos Ikadan Plast A/S
Aksel Uglvig Jensen har et meget positivt sind. Han arbejder meget
professionelt og seriøst med opgaven omkring rekruttering og er meget fleksibel
med hensyn til møder enten pr. telefon eller "face to face".
Jeg har ingen problemer i at anbefale Aksel til andre.
7. september 2018: Søren blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Marina Sloth
Area Sales Manager hos LogiCon Nordic A/S
Jeg har haft fornøjelsen at møde Aksel i forbindelse med et rekrutteringsforløb.
Aksel er meget professionel, engageret og gir en god sparring, så man føler sig
tryg gennem alle processer. Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med Aksel
Uglvig Jensen - Skelmose Consulting A/S.
Nu glæder jeg mig til at tage fat på nye og spændende udfordringer, tak.
31. marts 2018: Marina blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Thomas Jürgensen
Projektchef hos Ingeniør’ne

Kan anbefale Aksel som professionel og grundig samarbejdspartner inden for
rekruttering og headhunting!
31. marts 2018: Thomas blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Lars Godber Nielsen
Produktchef hos LogiCon Nordic A/S
Kompetent, professionel og engageret. Jeg kan kun tilslutte mig den lange
række af anbefalinger af Aksel Uglvig Jensen 👍
Aksel kontaktede mig med et spændende job og efter en grundig gennemgang
af kompetencer endte det med et nyt og spændende job.
11. marts 2018: Lars blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Michael Clausen
Konstruktionsingeniør hos RUNI
Aksel Uglvig Jensen kontaktede mig med et job der lige kunne være noget for
mig. Det er så der jeg er endt nu, og gennem hele processen med samtaler og
personlighedstest har Aksel været med. Han har været tilgængelig og
professionel hele vejen. Skelmose og Aksel Uglvig Jensen kan kun anbefales.
1. marts 2018: Michael blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Bo Rasmussen
Salgschef hos Dansk Polyglas
Jeg starter den 1. december 2017 som salgschef og medejer af Dansk Polyglas
A/S i Broby, og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til Aksel Uglvig Jensen
fra Skelmose Consulting. Aksel formår, selv i komplekse og svære
forhandlingssituationer, at forene mæglerrollen med integritet, empati og
snarrådighed til fordel for begge parter.
Jeg har kun rosende ord at medgive Aksel, og vil bestemt bruge Aksel igen ved
an- og genansættelser.
21. november 2017: Bo blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
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Lars Fogde
Lagerchef / Warehouse Manager hos Kelsen Group
Skelmose har gennem Aksel Uglvig Jensen kontaktet mig med en opfordring til
at søge en stilling, som viste sig at være skræddersyet til mine faglige
kompetencer og erfaringer, samt et helt perfekt match til mine personlige
præferencer. Trods det faktum at jeg på tidspunktet sad i en god stilling, måtte
jeg hurtigt se mig overbevist om, at Skelmose og Aksel nok i virkeligheden
havde en endnu mere 'rigtig' hylde i dansk erhvervsliv at 'lægge mig på'.
Skelmose virker for mig som særdeles grundige i deres research forud for
kontakt. Jeg vil derfor gerne anbefale alle at tage en eventuel henvendelse fra
Skelmose seriøst. Jeg fik jobbet, så jeg tør vove påstanden at min nuværende
virksomhed også har været fuldt ud tilfredse med de services, som de har haft
Skelmose til at varetage i denne sag.
20. oktober 2017: Lars blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Anders Lauridsen
Produktionsleder hos Bedsted Lø Grusværker
Til stillingen som produktionsleder hos Bedsted Lø Grusværker har Aksel Uglvig
Jensen fra Skelmose stået for rekrutteringen af den nye medarbejder. Forløbet
har fra ansøgerens synspunkt været særdeles tilfredsstillende. Aksel har været
dygtig til at udarbejde en analyse af ansøgeren og foretage en forventningsafstemning omkring jobbet således at virksomheden og ansøgeren er et sikkert
match for hinanden. Igennem rekrutteringsprocessen har Aksel været
engageret og proaktiv. Derfor giver jeg min bedste anbefaling til at vælge en
dygtig rekrutteringsmedarbejder - Aksel Uglvig Jensen fra Skelmose.
20. oktober 2017: Anders blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Jan Berg
Export Manager hos AMC Schou A/S
Det har været en stor fornøjelse at være i forbindelse med Aksel Uglvig Jensen.
Dette har medført, at jeg er tilbage hvor det hele startede i 1982 - hos AMC
Schou. Denne gang ikke som lærling, men som Export Manager. Aksel udviste
stor omhu og var til rådighed 24-7 for uddybning, besvarelser og ikke mindst
vejledning. Aksel lod kunden fra AMC komme til orde og skabte grundlag for en
god og åben dialog mellem parterne. Jeg kan hermed varmt anbefale Skelmose
Consulting og Aksel i forbindelse med rekruttering og rådgivning i fremtidige
ansættelsessituationer.
26. maj 2017: Jan blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Bent Stenstrup
Supply Chain Manager hos Tallykey A/S
Jeg har gennem en jobansøgning stiftet bekendtskab med Aksel Uglvig Jensen,
direktør for Skelmose Consulting, der gennemførte interviews, test osv. ifm. min
ansøgning.
Det var min oplevelse, at Aksel var meget grundig ift. at sikre sig min interesse
for og mine kompetencer til stillingen inden jeg blev præsenteret for
virksomheden som kandidat. De efterfølgende tests og samtaler blev også
gennemført på en saglig og professionel måde, hvor evt. tvivlsspørgsmål ift. mit
match til stillingen blev uddybet. Det var således min opfattelse, at det samlede
forløb, forud for min ansættelse, blev gennemført grundigt og professionelt.
13. marts 2017: Bent blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
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Carsten Nymann
Teknisk chef
Jeg har haft fornøjelsen af at blive kontaktet af Aksel Uglvig Jensen i forbindelse
med et job som teknisk chef på en større fabrik i Sønderjylland, da han mente
jeg ville passe fint ind i den rolle, og endnu engang ramte Aksel plet. Aksel har
en evne til at se ind bag rækværket og se folks sande potentiale på alle fronter
på en god og konstruktiv måde, der gør at han er god til at skabe de rigtige
match, når en virksomhed står og har brug for en medarbejder. Aksel agerer
meget professionelt og seriøst og arbejder benhårdt for at skabe succeser for
alle i processen. Så herfra kan jeg varmt anbefale at bruge Aksel, hvis I som
virksomhed har brug for en til at sikre, at det er den rigtige personprofil, der
kommer ind og dækker et vigtigt job. Her er Aksel ganske enkelt helt unik.
27. februar 2017: Carsten blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Peter Lambæk Nielsen
Sales Manager Europe hos STRECON A/S
Jeg fik en henvendelse fra Skelmose vedrørende et job som Sales Manager til
Tyskland. I modsætning til mine hidtidige erfaringer med rekrutteringsbranchen,
fik jeg meget hurtigt indtrykket af, at Skelmose vægtede det samlede potentiale
højere end et par huller i de formelle kompetencer. Jeg er meget overbevist om,
at dette også har høj værdi for den ansættende virksomhed. Der blev i den
samlede evaluering naturligvis fokuseret på mine kompetencegabs, herunder
hvor hurtigt og effektivt de forventedes at blive lukket. Men rekrutteringsprocessen blev hele vejen igennem kørt i en behagelig, åben, konstruktiv og
gensidig respektabel atmosfære, hvilket jeg satte stor pris på.
14. februar 2017: Peter blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Conny Kolding
Produktionsplanlægger hos OMME LIFT
Personligt har det været en dejlig oplevelse at blive kontaktet af Aksel vedr. en
eventuel ansættelse. Han er både vedholdende og engageret, men samtidig
respektfuld og ikke for pågående. Han skaber en behagelig stemning igennem
hele processen. Det var den oplevelse jeg havde i mit ansættelsesforløb ved
Omme Lift A/S. Jeg kan varmt anbefale Aksel Uglvig Jensen, Skelmose
Consulting.
12. februar 2017: Conny blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Anders Nielsen
Teknisk chef hos Atria Danmark
Har med stor fornøjelse lært Aksel at kende igennem et rekrutteringsforløb.
Under hele forløbet har Aksel været garant for grundighed og professionalisme.
Han skaber en behagelig stemning og er en god sparringspartner.
Jeg kan derfor varmt anbefale Aksel Uglvig Jensen - Skelmose Consulting.
10. november 2016: Anders blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Jens Kristian Enevoldsen
Driftsleder hos DIN Forsyning A/S
Blev opsøgt af Aksel ifm. en ledig driftslederstilling.
Aksel sikrede en grundig og professionel proces, hvor begge parter blev
tilgodeset og slutresultatet blev en ansættelse.
Der er for mig ingen tvivl om at Aksel altid vil være garant for ordentlighed.
8. november 2016: Jens Kristian blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
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Alf Martin Janby
Teknisk projektleder hos Kelsen Group A/S
Jeg har netop gennemgået et ansættelsesforløb ved Aksel Uglvig Jensen,
Skelmose Consulting ApS. Aksel har håndteret processen meget professionelt
og har bragt sider frem om mig selv, som jeg ikke kendte.
Jeg har tidligere haft kolleger, som også er blevet ansat gennem Aksel Uglvig
Jensen. De er utroligt kompetente og meget velplacerede i deres stillinger, og
jeg har aldrig været i tvivl om at jeg er i gode hænder hos Aksel og Skelmose
Consulting.
Jeg har tidligere anbefalet Skelmose Consulting og jeg vil stadig anbefale
Skelmose Consulting, både i forhold til rekruttering og rådgivning.
26. oktober 2016: Alf blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Jacob Fonnesbæk
Projektleder hos EL-TA A/S
I forbindelse med mit jobskifte til EL-TA A/S, stod Aksel for rekrutteringen.
Aksel arbejdede meget professionelt, og var meget respektfuld omkring behovet
for diskretion. Aksel var også meget fleksibel i forhold til tidspunkter hvor han
stod til rådighed, det værende dag og aften, såvel som weekend. Alt i alt havde
jeg en rigtig god oplevelse med Aksel.
10. oktober 2016: Jacob blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Leif Lauritsen
Salgskonsulent hos Preben Z Jensen A/S
Til andre jobsøgere kan jeg varmt anbefale Aksel Uglvig Jensen fra Skelmose
Consulting. For 4 år siden blev jeg fyret fra mit job, og var i den forbindelse i
kontakt med Aksel. Han skilte sig ud ved at være meget lyttende til hvem jeg
var, både som person og fagligt. Derudover gik han også op i hvad jeg
forventede af fremtiden. Det har resulteret i at jeg har været i det firma Aksel
skaffede mig job i, nu på 5. år.
10. oktober 2016: Leif blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Mikkel Löwén
Intern salgskonsulent hos NORD-gear Danmark A/S
Aksel er god til at følge op på alle de små ting. Han sørgede for at se mig fra en
anden side og fremme de kompetencer, jeg ikke selv tænkte over, at jeg havde
og faktisk var ret god til.
3. oktober 2016: Mikkel blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Michael Knapp
Service og aftersales hos NORD-gear Danmark A/S
Jeg har haft fornøjelsen af at lære Aksel at kende igennem et rekrutteringsforløb. Aksel har igennem hele forløbet været en positiv og seriøs sparringspartner. Han formår at skabe en behagelig stemning.
Jeg kan varmt anbefale Aksel Uglvig Jensen fra Skelmose Consulting.
6. september 2016: Michael blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
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Anja Kerk
Produktionsleder hos Stryhns A/S
Jeg har haft fornøjelsen af at lære Aksel at kende igennem et rekrutteringsforløb. Aksel har igennem hele forløbet været en positive og seriøs
sparringspartner. Han formår at skabe en behagelig stemning med sit rolige
væsen. Jeg kan varmt anbefale Aksel Ulvig Jensen fra Skelmose Consulting.
1. marts 2016: Anja blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
John Jensen
Fabrikschef hos Kelsen Group A/S, Nr. Snede
Jeg har haft fornøjelsen af at lære Aksel Uglvig Jensen, CEO hos Skelmose
Consulting A/S, at kende gennem et rekrutteringsforløb. Hele forløbet har været
særdeles professionelt og Aksel er rigtig god til sparring og giver løbende
information om forløbet. Aksel formår at skabe en god positiv stemning og får
stillet de ”rigtige” spørgsmål ift. hvilke ønsker, kompetencer, ansvar mv. der er
fra begge sider. Jeg kan varmt anbefale Aksel Uglvig Jensen.
1. marts 2016: John blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Lasse Bendixen Andersen
Økonomichef hos Esbjerg Farve og Lakfabrik A/S
Jeg har haft den fornøjelse at stifte bekendtskab med Aksel i forbindelse med
min ansættelse som økonomichef hos Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S.
Processen har på alle områder været professionel, gennemført og meget
målrettet i forhold til stillingen og opgaverne. Dialogen undervejs har været
utroligt motiverende og samtidig skabt en høj grad af tillid og åbenhed omkring
processen. Jeg kan på alle måder anbefale Aksel i forbindelse med
rekrutteringsprocessen.
22. februar 2016: Lasse blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Anders Olsen
Global Marketing Coordinator hos Falck Safety Services
Som jobkandidat oplevede jeg Skelmose Consulting og Aksel Uglvig Jensen som
professionel både i forhold til det grundige materiale, der blev udleveret forud
for møderne, og i forhold til facilitering af møderne, som foregik i en behagelig
og positiv atmosfære.
25. januar 2016: Anders søgte en stilling hos Aksel Uglvig Jensen
Jesper Nielsen
Sales Director - Flexicrane hos SubC Partner A/S, Esbjerg
Jeg har under hele ansættelsesforløbet via Skelmose Consulting hos SubCPartner følt mig i særdeles gode og kompetente hænder hos Aksel Uglvig
Jensen. Aksel har været god til at facilitere mødeforløbene, hvor han har skabt
en rolig og positiv atmosfære, samtidig med, at han sikrer at relevante
emnefelter afdækkes. Grundighed og professionalisme med empati er nogle af
de indtryk, jeg har fået af Aksel i forløbet.
23. november 2015: Jesper blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
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Kim Petersen
Service//Salg/Drift/Projektleder
I mit møde med Aksel, oplevede jeg en meget velforberedt og interesseret
person. Aksel er meget imødekommende og skaber straks en atmosfære man
føler sig tryg i. Aksel udviser stor respekt både for arbejdsgiver og ansøger i
processen, hvilket mange andre kunne lære af. Jeg kan varmt anbefale
Skelmose og Aksel som samarbejdspartner.
9. december 2015: Kim søgte en stilling hos Aksel Uglvig Jensen
Henrik Hansen
Daglig leder hos Arma Coat A/S, Grindsted
Aksel headhuntede mig til en stilling som daglig leder ved Arma Coat A/S.
Igennem hele processen har Aksel været utrolig professionel, og samtidig
formår han at være nærværende og empatisk. Aksel har en fremragende evne
til at finde den rigtige kandidat til en perfekt match. Jeg giver mine bedste
anbefalinger til Skelmose Consulting og Aksel Uglvig Jensen.
10. juli 2015: Henrik blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Christa Steenholdt
Produktionschef hos Semvac A/S i Odense
Et hurtigt og yderst effektivt forløb ifm. jobinterview og ansættelse. Det har
været et positivt forløb. Et godt og professionelt samarbejde. Jeg kan varmt
anbefale at kontakte Skelmose Consulting.
27. maj 2015: Christa blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Jens Brietzke
Salgs- og eksportchef hos LPM Production A/S i Ølgod
Samarbejdet med Aksel Uglvig Jensen fra Skelmose Consulting A/S har under
mit ansættelsesforløb hos LPM Production A/S været inspirerende, meget
professionelt, samtidigt personligt og nærværende.
Aksel Uglvig Jensen har en empatisk tilgang til kandidaten og har fokus på det
væsentlige under ansættelsesforløbet og er en god sparringspartner, som jeg
værdsætter meget. Derfor vil jeg gerne give mine bedste anbefalinger til Aksel
Uglvig Jensen.
26. april 2015: Jens blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Niels Oluf Christiansen
Jobsøgende
Jeg har stiftet bekendtskab med Aksel Uglvig Jensen i forbindelse med
jobsøgning. Aksel yder en sober og nærgående sparring i processen.
Jeg oplever, at Aksel formår at sætte sig i kandidatens sted, og så snart det er
muligt vender han tilbage med status. Jeg kan varmt anbefale at både
kandidater og virksomheder tager kontakt til Aksel.
22. marts 2015: Søgte en stilling hos Aksel Uglvig Jensen
Kirsten Friedericke Bruhn
Erhvervskonsulent hos ProVarde
Mit indtryk af Skelmose Consulting A/S og Aksel Uglvig Jensen er seriøst,
professionelt, engageret, kombineret med stor menneskelig indsigt og
forståelse.
8. februar 2015: Kirsten blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
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Steen Rasmussen
Production Manager hos SEMVAC A/S
Igen har jeg haft en god og positiv oplevelse med Aksel Uglvig Jensen. Aksel er
meget professionel og grundig i forbindelse med at rekruttere og matche
kandidater sammen med virksomheden. Han er en god ambassadør for såvel
kandidat som virksomhed, hvilket er en nødvendig egenskab for at sikre et
frugtbart samarbejde mellem virksomheden og den nye medarbejder.
12. januar 2015: Steen blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Glenn Sejerup
Produktionschef hos Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S
Jeg har haft den fornøjelse at arbejde sammen med Aksel angående nyt job.
Jeg kan kun sige, at jeg er yderst tilfreds og er blevet meget professionelt
behandlet. Han bruger utroligt professionelle værktøjer, og jeg har oplevet, at
han står til rådighed døgnet rundt.
Jeg er efter jobskiftet ladt tilbage med en følelse af opbakning, og den
efterfølgende kontakt har været bekræftende.
Kan kun, med mine erfaringer, anbefale Aksel Uglvig Jensen på det varmeste.
7. januar 2015: Glenn blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Michael Ladefoged
Area Sales Manager hos Zero-Max A/S
Jeg har netop gennemgået et ansættelsesforløb, hvor Skelmose Consulting ved
Aksel Uglvig Jensen har stået for rekrutteringsforløbet.
Jeg kan på det varmeste anbefale Skelmose Consulting, da hele forløbet fra
information om jobbet og virksomhed, til samtaler og tests er foregået på et
yderst seriøst og professionelt plan. Specielt vil jeg fremhæve at information om
firmaet og beskrivelse af jobbet og funktioner var særdeles dybdegående, og
ikke efterlod mig med mange ubesvarede spørgsmål. Jeg havde under hele
forløbet en fornemmelse af at være rigtigt godt informeret om alle aspekter i
mit nye job.
26. december 2014: Michael blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Keld Stjernholm Sørensen
Daglig leder hos Brdr. Plagborg ApS
Det har været en fornøjelse at være igennem rekrutteringsprocessen hos Aksel
Uglvig Jensen. Der er ét ord der beskriver Aksel og hans firma på rammende
vis, nemlig ”ORDENTLIGHED”. Processen har på alle områder været ”ordentlig”,
særdeles professionel, yderst grundig og meget målrettet i forhold til stillingen
og opgaven. Aksel er meget tillidsvækkende og man finder hurtigt ud af, at ”et
ord er et ord”.
11. november 2014: Keld blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Anita Frydendahl Utoft
Erhvervskonsulent hos ProVarde
Personligt har det været en dejlig oplevelse at være igennem en
rekrutteringsproces hos Aksel Uglvig Jensen. Aksel har, kombineret med hans
menneskevarme, professionalisme, grundighed og vingefang, skabt en
behagelig stemning igennem hele processen. Dette har sammen med hans
brede faglighed, ro og tillid gjort, at jeg er blevet behandlet med respekt og
empati. Jeg kan på det varmeste anbefale Aksel, hans kompetencer og ikke
mindst dejlig væsen.
11. november 2014: Anita blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Skelmose ApS - Porsholtparken 7 - 6740 Bramming
Tlf. +45 86 25 28 33 - info@skelmose.eu - www.skelmose.eu

Kenneth Pedersen
Sales and marketing manager hos Kemppi A/S
Da Kemppi Danmark medio 2014 skulle bruge 3 nye medarbejdere til salg af
svejsemaskiner og svejserelaterede softwareløsninger, kom vi i kontakt med
Skelmose og Aksel.
Vi lagde i udvælgelsen vægt på at den person der skulle rekruttere de nye
medarbejdere forstod vores behov og ikke mindst vores branche. Det stod
hurtigt klart at Aksel var yderst kompetent og med sin baggrund havde den
rette forståelse for svejsebranchens små særpræg. I rekrutteringsforløbet var
det Aksels primære opgave at finde og udvælge de rette kandidater, men ret
hurtigt indtog han også rollen som sparringspartner, og udfordrede de tanker vi
havde til den nye Kemppi Danmark organisation.
Det lykkedes Aksel at komme op med velkvalificerede emner på for os
overraskende kort tid og forkortede den forventede rekrutteringsperiode med
næsten 2 måneder.
31. august 2014: Kenneth var kunde hos Aksel Uglvig Jensen
René Egebjerg Jacobsen
Svejseteknisk salgskonsulent hos Kemppi A/S
Aksel har under jobsøgningsprocessen været en professionel og seriøs
sparringspartner. Aksel har ydet en særdeles kompetent vejledning, og i
kombination med hans målrettethed og positive indstilling har dette medført
nogle udbytterige samtaler og møder.
21. august 2014: René blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Jesper Mehl-Ludvigsen
Svejsetekniker hos Kemppi A/S
En rigtig god sparringspartner, seriøs og målrettet. God under hele jobsøgningsprocessen. Rigtigt godt med en person der støtter en frem mod det
endelige mål.
4. august 2014: Jesper blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Thomas Hastrup Hansen
Mechanical R&D engineer hos Caljan Rite-Hite
Når man som rekrutteringskonsulent kontakter folk til en eventuel ansættelse
skal man besidde en hårfin evne til at være både vedholdende og engageret,
men samtidig respektfuld og ikke for pågående. Denne oplevelse havde jeg i mit
ansættelsesforløb ved Caljan Rite-Hite igennem Aksel Uglvig Jensen og
Skelmose. Et fint eksempel på hvor dejlig nemt og professionelt et
ansættelsesforløb kan foregå. Stor ros!!
1. august 2014: Thomas blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Kimmo K Korpi
Lean Manager, Logistikleder, Lagerchef
Aksel Uglvig Jensen og Skelmose har den ydmyghed der skal til for, at begå sig
inden for god rekruttering og finde de rigtige ansatte til virksomheder.
Jeg havde fornøjelsen, at samarbejde med Aksel, hvor vi søgte en bestemt type
medarbejder. Opgaven blev igangsat via en kontakt og profilen var lavet.
Aftalen blev indgået og efter meget kort tid fik vi flere gode profiler. Vi ansatte
en af profilerne. Til stor tilfredshed for alle.
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Denne meget enkle og nemme måde at få løst rekruttering på er enestående.
Ros for samarbejdet og ydmygheden. Rigtig flot.
6. marts 2014: Kimmo var kunde hos Aksel Uglvig Jensen
Jesper Ousen Christensen
Manager
Super professionelt og grundigt rekrutteringsforløb.
Aksel møder folk i øjenhøjde og har qua sin professionalisme, sit vindende
væsen, empati og personlighed en evne til at opnå den tillidsfulde kontakt og
fortrolighed med kandidaten, som er afgørende for succes i rekrutteringsprocessen. Han er en fantastisk ambassadør for enhver virksomhed og sikrer at
begge parter matcher! Jeg giver ham mine varmeste anbefalinger!
28. februar 2014: Jesper blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Bo Skaibek Brinch
Kvalitetschef hos Styropack A/S
Aksel har formået konstant at forventningsafstemme samt gøre processen i
rekruttering yderst behagelig og afslappet. Hans ærlighed og nysgerrighed har
åbnet op for kommunikationen og han viser en naturlig interesse i ens
kompetencer og dykker ned i ens potentiale og ser muligheder, ikke
begrænsninger.
Den største anbefaling herfra - "Ros skal gives, hvor ros er fortjent!"
9. februar 2014: Bo blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Michael Kristensen
Sales Manager / Senior Project Manager hos ToolPartners A/S
Aksel headhuntede mig til en ny spændende stilling hos PROMENS A/S. Aksel
var meget professionel under hele forløbet allerede fra den første kontakt og
indtil kontrakten var underskrevet. Han forstår at spørge ind til de vigtige
detaljer og samtidig holde sig diskret i baggrunden under samtalerne med selve
virksomheden. Jeg kan helt sikkert anbefale - at hvis du bliver kontaktet af
Aksel med henblik på en spændende stilling - så tag chancen.
8. november 2013: Michael blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Nanna Ødum Liebgen
Empower people to move
Med stor respekt, indsigt og erfaring formår Aksel at skabe det rette match
mellem virksomhed og medarbejder. Jeg er meget taknemmelig for - takket
være Aksel - at være blevet ansat i en virksomhed hvor kultur, værdier og
forventninger samt krav til jobbet er i overenstemmelse med mine personlige
værdier, drivers og talenter. Jeg giver min varmeste anbefaling
6. november 2013: Nanna blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Randi Mørk Lildballe
Business orientated Human Resource Manager with international
outlook
Aksel har fået en rigtig god forståelse for de behov vi har hos Caljan Rite-Hite
og ikke mindst vores kultur - dette har gjort ham i stand til at finde de helt
rigtige kandidater til os - også nogle gange nogle vi helt sikkert selv ville have
overset :-)
25. oktober 2013: Randi var kunde hos Aksel Uglvig Jensen
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Henrik Sjøhart Lund
Vice President Manufacturing hos Caljan Rite-Hite
Aksel Uglvig is a professional recruiter that has helped Caljan Rite-Hite on
several occasions hiring Managers, Engineers and other personal for our
organization.
Aksel Uglvig has a high integrity level and is very thorough in his approach and
the results are great which has given us as customers at Skelmose consulting a
good value for the money we have spend.
8. august 2013: Henrik var kunde hos Aksel Uglvig Jensen
Pia Sandbeck Willert
Corporate HR Business Partner hos Velux A/S
Jeg har arbejdet sammen med Aksel i min tid som Group HR Manager hos
Caljan Rite-Hite, hvor Aksel var os behjælpelig med search og rekruttering til
nogle af vores øverste chefstillinger.
Jeg oplevede Aksel som dybt professionel med høj integritet. Ingen tvivl om, at
Aksel har et godt kenskab til forretning og succeskriterierne for en succesfuld
rekruttering.
Vi følte os trygge i rekrutteringsforløbet og opgaverne blev løst til stor
tilfredshed.
2. juli 2013: Pia var kunde hos Aksel Uglvig Jensen
Jørn Haahr
Adm. Direktør hos VitasheetGroup
I have worked with Aksel Uglvig for more than 8 years.
We use Aksel when we have to find a person with special qualifications – we are
very satisfied with the outcome.
Aksel is very dedicated, professional and has a very good network in the
market. A promise is a promise; results are delivers on time and in full.
I will recommend that you work with Aksel, if you need to recruit a resource
that fits with your company culture and requirements.
1. juli 2013: Jørn var kunde hos Aksel Uglvig Jensen
Jacob Skriver
Product Manager / Sales Manager hos VitasheetGroup
I know Aksel Uglvig as a very hard working and down-to-earth person. Aksel
has succeeded in growing his business substantially. He is in possession of the
tools needed to perform his job, and uses these tools in a professional way
without prejudice to the situation.
I can highly recommend Aksel Uglvig.
1. juli 2013: Jacob blev ansat af Aksel Uglvig Jensen
Preben Kihlgast
Aksel er god til at lytte og derved finde den virksomhed/medarbejder som der
skal til for et godt samarbejde, Aksel arbejder målrettet og præcist, og frem for
alt, så er han ærlig, dvs. man får den melding som man har brug for.
Jeg har anbefalet Aksel til rigtig mange mennesker og det vil jeg blive ved med.
30. juni 2013: Preben er blevet ansat af Aksel Uglvig Jensen
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Henrik Laue Petersen
Extern Consultant HEAD aHEAD - ejer af Relocation Syd
Aksel Uglvig Jensen er en seriøs partner. Hans store kendskab til at drive
forretning og det at lede en virksomhed, deler han i sine nuværende funktioner
gerne ud af til andre. Spidskompetencerne ligger på HR-området hvor han er
en stor støtte. Han er tilgængelig og meget synlig. Det at være visionær samt
ordentlighed kendetegner ham også.
30. juni 2013: Henrik Laue arbejdede direkte med Aksel Uglvig Jensen
Christian Christensen
Oil & Energy Professional
I have known and worked with Aksel for many years. He is very dedicated,
professional and understands the market better than most. He delivers results
on time on budget as agreed upon.
29. juni 2013: Christian var kunde hos Aksel Uglvig Jensen
Knud Mikkelsen
Key Account Manager hos AMU-Vest, Esbjerg
Aksel Uglvig Jensen yder en personlig og meget seriøs indsats i forbindelse
med rekruttering til virksomheder. Han giver tilbagemeldinger på status
omkring besættelse af et job, og han vender altid meget hurtigt tilbage med
status, og han besvarer spørgsmål langt hurtigere end andre aktører i
rekrutteringsbranchen. Jeg kan medgive Aksel Uglvig Jensen mine allerbedste
anbefalinger. Han arbejder målrettet, seriøst og professionelt.
27. juni 2013: Knud er blevet ansat af Aksel Uglvig Jensen
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