Ny investor gør Elvium klar til at erobre udlandet
Danske Elvium, som udvikler software til rekruttering, er med en investering
på 6,4 millioner rustet til at gå nye og bredere veje. Kapitalen ledsages af
stærk viden om brugervenlige it-løsninger og internationalisering, og
kommer til at styrke Elviums vej frem mod nye markeder.
Det er ikke bare den betydelige kapitalindsprøjtning,
der fryder Elviums direktør, Jesper Andersen, som
netop har kunnet lukke handlen på 6,4 millioner. Det er
i høj grad også en indgående viden fra
softwarebranchen i ind- og udland, som skal styrke
Elviums vækst, når de i det kommende år gør klar til at
brede sig ud på det internationale marked. Derfor ser
Jesper Andersen frem til samarbejdet med sin nye
investor.
Elviums rekrutteringssystem kom på markedet for fem år siden som en kærkommen elektronisk
håndsrækning til fortravlede HR-medarbejdere og en brugerflade, der er anderledes
imødekommende end de eksisterende på markedet. Med Elviums system får HR-branchen et
brugervenligt system, der automatisk screener ansøgerne efter nogle givne kriterier. Herfra er det
nemt at overskue, rangere og håndtere mængden af ansøgere, så du både finder den bedste
kandidat til jobbet, men også mindsker den ofte tidskrævende rekrutteringsproces.
’Vi kan jo se, vi har et stærkt produkt – nu skal det bare ud til så mange brugere som muligt’, siger
direktør Jesper Andersen.
Jesper Andersen fik ideen til systemet, da han som ingeniør og produktudvikler fra det nedlagte
Nokia oplevede, hvor dårlige søgemaskinerne var til at matche kandidater og jobs. Baseret på
erfaringer fra utallige HR-medarbejdere er resultatet et moderne system, der både kan rate
ansøgerne ud fra deres faglige og personlige kompetencer, men også med få klik tillader
ansøgeren at uploade en video, hvis fremtoning og karisma er essentielt for jobbet.
Elviums system er desuden forberedt på den nye persondataforordning, der træder i kraft i 2018
og betyder skærpede krav omkring personfølsomme data.
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Desuden…
Elvium blev stiftet i 2012 og har indtil videre
haft 25.000 ansøgere igennem systemet.
Elvium er salgspartner med Stepstone og ITjobbank, har 650 professionelle brugere og blev
udvalgt til Accelerace i 2013.

