
HR & COMPLIANCE MANAGER

N’AGE er Danmarks største og mest erfarne kæde af klinikker med speciale i kosmetiske behandlinger. Hver dag hjælper vi vores
kunder, så de føler sig friskere og smukkere. Det har vi gjort siden 2003 med udgangspunkt i værdierne: Æstetik, Etik og Sikkerhed.

N’AGE har fordoblet forretningen over de sidste to år og åbner kontinuerligt nye klinikker. Til at fortsætte denne udvikling har vi 
brug for at styrke teamet med en stærk HR & Compliance Manager, som får den strategiske opgave at styrke udviklingen af N’AGE
via det kompetente medarbejderteam samt sikre et højt compliance niveau ift. officielle og virksomhedsspecifikke standarder. 

N’AGE er stadig en mindre virksomhed, men vi tænker stort. Som HR & Compliance Manager har du opgaver af både udviklende og 
administrativ karakter, og det er afgørende, at du besidder en meget høj grad af ejerskab og eksekveringskraft. Du har styr på dine 
prioriteter, og du sætter en ære i at levere både korrekt og til tiden. 

Med reference til den administrerende direktør bliver du en central del af virksomheden med arbejdsplads på hovedkontoret i 
vores nye, smukke lokaler på Kongens Nytorv. Der vil være en studentermedhjælp i reference til at hjælpe med administrative 
opgaver.

Dine ansvarsområder vil blandt andet være: 

• HR-sparringspartner til klinikcheferne
• Succession planning– herunder løbende identifikation af interne og eksterne kandidater til nyåbninger samt back office

funktioner
• Rekruttering: Jobopslag, ansøgningsprocesser og interviews
• Træning og udvikling; herunder at udarbejde træning- og udviklingsplaner for medarbejderstaben, udarbejde nye træninger

samt eksekvere en del af disse via N’AGE ACADEMY
• HR administration: kontrakter, HR jura, løn, on- og off boarding mv.
• Overordnet ansvarlig for at sikre virksomhedens compliance ift. officielle såvel som interne sikkerhedsniveauer
• Ansvarlig for vedligeholdelse af GDPR compliance – herunder løbende kontrol og rapportering

Vores forventninger til dig:

• Du har en uddannelse på kandidatniveau og min. 3-5 års erfaring fra en HR afdeling i en større virksomhed
• Du kan alternativt også have erhvervet dig relevant og dokumentet erfaring på anden vis

• Du arbejder selvstændigt og struktureret og har et meget stort ejerskab for dine projekter – du følger op på andre, indtil du er i 
mål med resultatet

• Du har arbejdet med GDPR implementering og håndtering, og du tænker og arbejder procesorienteret
• Du er kompromisløs, når det gælder dine resultater, men du er respektfuld i måden at nå dem på, og organisationen ser dig som

en vigtig sparringspartner
• Du har høj integritet, kan identificere dig med vores værdier og finder branchen superspændende 

Har det vakt din interesse, så send os gerne en mail med din ansøgning, CV samt foto 

Vi afholder jobsamtaler løbende og ansætter, når vi har den helt rigtige kandidat til teamet – ansøg via jobindex: 
https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1289764

N’AGE er Danmarks største kæde af kosmetiske klinikker. Vi har klinikker i København, Aarhus, Odense, Lyngby og Vejle, og hver dag hjælper vi mennesker 
med at blive en friskere og smukkere udgave af sig selv. Det har vi gjort siden 2003 med veldokumenterede behandlingstilbud som bl.a. Restylane, 
botox/azzalure, Ultherapy, Laser, IPL, Peelings og Coolsculpting. Læg dertil et komplet program af effektiv hudpleje. Alle behandlinger udføres af 

specialuddannede sygeplejersker og dermatologer. 
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