“

Bakgrunnssjekk er å sjekke om noe stemmer. Verken mer eller mindre.
Ansetter du eller leier inn noen burde du naturligvis synes at dette er viktig. Synes vi.
Fordelene er mange og åpenbare. Bakgrunnssjekk tilfredsstiller kunde- og myndighetskrav,
gir bedre beslutningsgrunnlag og forutsigbar rekruttering, og ivaretar virksomhetens
sikkerhet, kvalitet og omdømme. Men best av alt; du sparer tid og penger!

“
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“

“

Bakgrunnssjekk er altså ikke noe hokus-pokus,
ikke ulovlig eller uetisk, og ivaretar selvsagt personvernet

Helt konkret er det en objektiv dokument- og kildekontroll utført av en uavhengig aktør, der man
skaffer tilveie, sammenligner og dokumenterer informasjon. Bakgrunnssjekk er en ganske manuell
prosess, der man like gjerne sjekker fysiske dokumenter som gjør oppslag i databaser og nettkilder.
Den utføres av Screenere (saksbehandlere) både i Norge og utlandet, og ofte på flere språk.

Meditor er ikke en privatetterforsker eller et sikkerhetsselskap, og har også et litt annet fokus.
Bakgrunnssjekk har nemlig ingenting med mistanke å gjøre. Så der de har et mål om å "ta" noen, har
vi innsett at bakgrunnssjekk, på lik linje med den øvrige rekrutteringsprosessen, er et tillitsforhold
mellom 2 likeverdige parter. Vi utfører derfor bakgrunnssjekk med dette som utgangspunkt:
Kandidaten er like viktig som oppdragsgiver. Nøytral og uavhengig bakgrunnssjekk er den eneste
måten å sikre kandidatens muligheter for en rettferdig evaluering, og vi skal derfor gjøre vårt beste
for å hjelpe kandidaten med å dokumentere sin egen historikk og erfaring (CV).

VIL DU FINNE UT HVA BAKGRUNNSSJEKK KAN GJØRE FOR DIN VIRKSOMHET? TEST OSS!
Absolutt alt kan sjekkes. Men bruk sunn fornuft, og fokuser på det som er relevant & nødvendig.
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