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Hvordan kan du sikre, at du har de bedste? Vi kan...
PG Global er hurtigt blevet en af verdens
førende internationale Specialist
rekrutterigsselskaber, der giver
international dækning og støtte i hele verden
indenfor olie, gas, energi og marinesektorer
både onshore og offshore.
I et stadigt mere fleksibelt og konstant skiftende
erhvervsmiljø stoler vores kunder på vores
intelligente og dedikerede tilgang til løsninger
og rådgivning omkring deres rekrutteringsbehov.
Hos PG Global går vi ind for at skabe tilpassede
løsninger, der er skræddersyede til vores kunders
behov og tilbyder dem en komplet end-to-endbemandingsløsning, herunder, men ikke begrænset
til, personalebemanding, lønadministration, hjælp
med Visa og immigration, fly og transport samt
personaleadministration der er tilpasset jeres

forretningsmodel. Vi har et uovertruffent ry for
at levere tjenester tilpasset med vores kunder
og kandidaters behov. Vi har struktureret vores
globale operationer så kunderne kan udnytte
vores indgående kendskab til branchen og vores
muligheder for effektiv kommunikation via vores
dedikerede og fokuserede netværksdivisioner - 24
timer i døgnet, 365 dage om året.
PG Global er din portal til et væld af viden via vores
interne database. Vores database har tusindvis
af registrerede og rekommanderede kandidater
indenfor alle relevante industrisektorer og vi kan
derfor sammenkoble dine behov med de relevante
ansøgere til tiden, hver gang.

Vores vision

Vores mission
At blive anset som et pålideligt
aktiv for den fremtidige vækst,
støtte og infrastruktur
for olie-, gas-, energi- og
marineindustrien.

At være en del af enhver
førende olie-, gas-, energiog marineorganisations
integrerede forretningsplan
for fremtidig udvikling, både
onshore og offshore.

Vores mål
Hos PG Global går vi ind for at
skabe individuelle løsninger,
der er skræddersyet til dine
rekrutteringsbehov og tilknyttede
ydelser baseret på en god
forståelse af vores kunder og
kandidater, samt
udvalgte brancher.
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Vores formål er at gøre dig i stand til at koncentrere
dig om din kerneforretning
Hos PG Global har vi LYTTET til vores
klienter, og vi forstår dine vigtigste bekymringer:
•
•
•
•

Tid og kvalitet
Omkostninger og tilgængelighed
Fleksibilitet og kravoverholdelse
Ærlighed og gennemsigtighed

Vores succesrige strategi om at REAGERE på dine
bekymringer har ført til, at PG Global har kontrakter
med nogle af verdens førende olie-, gas-, energiog marineselskaber.
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Vi er 100% fokuseret på at sikre, at vores kunder får en
konkurrencefordel indenfor deres branche, hvorfor vi
proaktivt kan styre forventningerne hos både vores
kunder og kandidater.

På PG Global tilbyder vi dig altid en
professionel og personlig tilgang. Brug os
som en forlængelse af dine Personale- og
operationelle afdelinger.

“Vi er stolte af vores førsteklasses rådgivning af vores kunder. Vi tilbyder
dedikerede, erfarne og ansvarlige rekrutteringsspecialister der udelukkende
fokuserer på DIN virksomheds succes.”
Kieron Williams, PG Global – CEO

Europa

Asien

Nordamerika

Afrika

Oceanien

Sydamerika

Antarktis

Afrika • Antarktis • Asien • Europa • Nordamerika
• Oceanien • Sydamerika
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Offshore Boreekspertise
Offshore boremandskab og arbejdsledere
•

Hjælpeborebisse

•

E & I teknikere

•

Rigteknikere

•

Marinesektionschefer

•

Elektrikere

•

Riginspektører

•

Selskabets mænd

•

Borebisse

•

Borechefer

•

Kranførere

•

Maskinmestre/chefer

•

Nat-borechefer

•

Dæksformand

•

OIM/Kaptajner

•

Derrickmand

•

Pumpemand

•

Boreoperatører

•

Rigchefer

Bemanding og komplette catering /indkvarteringsløsninger for
alle typer af skibe og enheder, såsom:
•

Specialanlægsfartøjer / bore-sugning, rørnedlægning, stendumpningsog kabellæggere.

•

FPSO, FDPSO platforme og FSOer

•

Borerigge, semi-undervandsfartøjer, boreskibe og flytbare platforme

•

Støttefartøjer, forankring, slæbebåde og forsyninger

•

Forsynings- / støttefartøjer og FPSO-støtte

Vi kan give dig totalløsninger indenfor projektstyring og onshore projektteams
der spænder fra uddannet handels- og tilsynsførende personale til projektstyring
og ledelse på områder som:

6

•

Byggeri & design

•

Malere

•

Driftstart

•

Produktionsteknikere

•

Inspektører

•

Kvalitetssikring

•

Lufttransport

•

Riggere

•

Maskinarbejdere

•

Stilladsarbejdere

•

Sygeplejersker

•

Svejsning

•

NDT-teknikere

Onshore boreekspertise
Onshore borebesætninger og arbejdsledere:
•

Hjælpeborebisser

•

Idriftsættelsesledere/chefer/
ingeniører

•

Marine- og
vedligeholdelseschefer/
inspektører

Bygningsledere/driftschefer

•

Maskiningeniører/teknikere

•

Omkostningsstyringsingeniører

•

Driftschefer

•

Borebisser

•

Rørlednings/strukturingeniører

•

Elektroingeniører/teknikere/
elektrikere /chefer

•

Planlægningsingeniører

•

Procesingeniører/teknikere/
operatører

•

Produktionsingeniører/
teknikere/operatører

•

Projekt og
nybygningsinspektører

•

•
•

Elektronik og
instrumentalteknikerere/chefer
HSE-operatører

• Indkøbs- og logistik ledere
•

Q og HSE-ledere/inspektøter

•

Rigchefer

•

Riginspektører

•

Ledende maskiningeniører

•

Ledende procesingeniører

•

Ledende driftsingeniører

•

Borechefer

“Vi ved at vi arbejder med mennesker og at en forståelse for den enkelte,
sammen med en fleksibel og innovativ tilgang, er en succesrig formel der
understøtter jeres forretningsmæssige behov.”
James Sammut, PG Global – Driftsdirektør

Vi fokuserer på at levere ydelser til din organisations behov og
projekter inden for følgende Onshore/Offshore kategorier:
•

Byggeteknik

•

Ledelse og bistand

•

Designudvikling

•

Maritim & handel

•

Boring

•

Olie/råolieteknologi

•

Konstruktion

•

Produktion

•

Geovidenskab

•

Specialopgaver

•

Sundhed, sikkerhed og miljø HSE

7

Marineindustrien
PG Global rekrutterer alle typer af marineog shippingbesætninger for mange kunder,
der opererer offshore og til enhver form for
fartøj, herunder FPSO’er, Semi-subs, PSV,
DSV, AHTS og standby.
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PG Global forstår at det globale,
kommercielle skibsfart- og råvaremarked
er et dynamisk økosystem, der ikke alene er
selvfinansierende, men også en unik niche.
Med baggrund i disse markeders ekspansion,
og deres forgreninger til kommerciel
skibsfart og råvarer, er PG Globals aktiviteter
brudt igennem til nye specialiserede
forretningsområder, såsom maritim
bankvirksomhed,
regnskab og finansiering, handel, jura,
supporttjenester, virksomhedsledelse, samt IT.

Her er nogle af de stillinger, som PG Global rekrutterer til skibsindustrien:
•

Matros

•

Smører

•

Stabilitetssektionsleder

•

Ballastkontrollør

•

Havneaktiviteter

•

Tilsyn med nybyggeri

•

Rigchef

•

ROV Tek. operatør

•

Skibskoordinatorer

•

Kaptajn/skibsfører

•

Dæksmatros

•

Skibskontrolrumsoperatører

•

Dykning

•

Skibsingeniør

•

Produktionschefer

•

Dynamisk
positioneringsofficer/DP, DPO

•

Styrmand/skibsofficer

•

Sikkerhedschefer

•

Skibsværft

•

Skibsinspektør

•

Kabyshjælper

•

OSV officerer og vurderinger

•

•

Kran/rørlægning

•

Tekniske inspektører/chefer

Maritim Advokat/juridisk
rådgiver

•

Skibschef

•

Skibssektionschefer

•

Skibsrevisor

•

Skibsinspektør

•

Overstyrmænd

•

Økonomi og Administration

•

Skibsarkitekt

•

OIMO

•

Jura og IT-Support

•

Navigatør

•

QHSE Personale

•

•

Offshore positionschef

•

Bugseringskaptajn

Og andre
serviceydelsesspecialister

Alle besætninger kan rekrutteres til både midlertidige og permanente positioner.
Vores store netværk af maritime kandidater og indgående kendskab til maritime
kvalifikationer sikrer, at vi har de bedste forudsætninger for at matche den ideelle
kandidat til hver eneste ledige stilling. Vi har ideelle forudsætninger til at sikre
nationale og internationale kandidater med de rette kvalifikationer og erfaring.
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Teknik
Vores globale kontrakter med verdens største olie-, gas-, energi- og marineselskaber sikrer at
PG Global kan levere alle typer af ingeniører.
Her er nogle af de stillinger, vi rekrutterer til for vores kunder inden for
forskellige sektorer af maskinindustrien:
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Olie- og gasingeniørarbejde

Teknisk udformning

•

Kemisk-teknisk industri

• CAD / CAM

•

Kemiker

•

Boreteknik

•

Bygningsingeniørarbejde

•

Elektroteknik

•

Olie- gasingeniør

•

Designingeniør

•

Teknisk direktør

•

Produktionsingeniør

•

Facilitetsingeniør

•

Maskintekniker

•

Produktionstestning

•

Feltudvikling

•

Instrument- og

•

Reservoiringeniør

•

Flydende systemer

•

Installationsingeniører

•

Metallurg

•

Skibsingeniør

•

Modelbygning

•

Maskinteknik

•

PDMS / PDS

•

Rørledningsarbejde

•

Fysiker

•

Rørledningsingeniør

•

Projektingeniør

•

Procestekniker

•

Konstruktionsteknik

•

Stigerørsarbejde

•

Teknisk chef

•

Undersøisk installationsarbejde

Civilingeniør- og
naturvidenskabeligt arbejde

kontrolingeniør

Energi

Vores specialiserede
personalekonsulenter
leverer hurtigt, effektivt og
konkurrencedygtigt.

PG Global har et indgående
kendskab til de lokale
arbejdsmarkeder og den
nødvendige erfaring til at skabe
ideelle jobparringer. Vi tilbyder
midlertidige eller faste stillinger fra
lærlingeniveau til
topledelse.

Her er nogle af de stillinger, vi besætter for vores kunder inden for forskellige
sektorer af energiindustrien:
Solar PV Produktion

Udvikling af vindkraft

Smart Grid Teknologier

• Crop- og Slabtekniker

• Chefindkøber

• AMI (avanceret måle-

•

Krystalvækststekniker

•

Økonomichef

•

Laseroperatør

•

•

Elektronik analysetekniker

•

Modulfremstillingstekniker

Ledende
risikostyringsanalytiker

•

Driftsingeniør energisystemer

•

Produktionsplanlægger /
Planlægger

•

Anlægsekspert

•

Teknisk montageingeniør

•

Projektleder

•

Produktionschef

•

Kvalitetssikringschef

•

Vinddataanalytiker

•

•

Siliciumkrystaldyrkere

•

Vindenergi prognose- og

Elektronikingeniør
energisystemer

•

Wire-teknologiingeniør

ressourcevurdering

•

Projektleder

•

Vindmølle tekniker

•

Ledende datamatiker

•

Leder af vindmøllepark

•

Analysestyrings tekniker

•

Vindmølleparkkontroltekniker

•

IT-chef

infrastrukturer) hardware P
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Rekrutteringsstrategi og fastholdelse
Vi sikrer os at vi forstår vores kunders
forretning, projekter, værdiepolitik og
skæringsdatoer. Vi prioriterer overblikket
over hvilke roller der skal udfyldes og
hvornår, og så leverer vi, første gang, hver
gang!
Vi plejer og udvikler omhyggeligt vores interne
database. Den bliver konsekvent vedligeholdt
og opgraderet for at sikre, at det kun er de mest
aktuelle, erfarne og kvalificerede kandidater
der tilbydes, så der ikke spildes tid, når der skal
besættes stillinger.
PG Global er en “global” virksomhed, der
målrettet arbejder på at tiltrække, og vigtigst,
at fastholde og udvikle de bedste talenter. Dette
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er altafgørende for vores forretning. Vi mener
at det er vigtigt at have og opretholde tætte
arbejdsrelationer med alle vores kandidater og
kunder, nu som altid, med udgangspunkt i vores førog eftersalgsprocedurer.
Vi er stolte af, at vi favner alle olie-, gas-, energi- og
marinesektorerne, og ved at udnytte vore store
erfaring i headhunting, har vi kontakt med tusindvis
af kandidater. Det er fagfolk som ikke ønsker
at afsløre deres oplysninger til offentligheden,
tilsvarende virksomheder eller placere deres CV på
internettet.

Olie-, gas-, energi- og marinespecialister i hele
verden vælger “PG Global”.

Rekrutteringsmodel

16
15
Kandidat klar
til afgang og
startdato

8
7
2
1

Klient
udvælgelse &
favoritliste

Opret
kandidatfavoritliste
og PG Global
profil formularer

6

14

17

Klient- og
kandidatpleje

Opret egnet
kandidat
lang liste

Organiser
flybilletter til
afgang

13

5

9

Klient
Interviews

Indhent job
beskrivelse

3

Definer
og forstå
klientens
behov og
krav

Jobprioritet

4
12

Optimer
søgefunktioner
Udfør off/
on-shore
søgninger

Opfølgning
og
efterbehandling

10
Godkend
og fremsæt
tilbud

11

Underskriv
medarbejder
kontrakt/
aftale

Anskaf
visum og
pas

Bekræft
startdato
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Levering af tjenester
PG Globals olie-, gas-, energi- og marineteam
er meget professionelle, organiserede,
engagerede og arbejder effektivt ud fra dine
branchespecifikationer og krav, 24/7. Alle
vores rekrutteringskonsulenter og specialister
har mange års erfaring i rekruttering,
hovedsagelig inden for olie- og gas-, energi- og
marinesektorerne.
Når de rekrutterer forstår vores konsulenter og
specialister vigtigheden af at finde mennesker, der
ikke kun er teknisk egnede, men også passer kulturelt
ind i din organisation. Med dette in mente analyserer
vores teams omhyggeligt hver kandidats samlede
erhvervserfaring og egnethed.
Vores omhyggelige screeningsmetode omfatter
en fastlagt række af telefon- og ansigt-til-ansigt
interviews, ID verifikation, kontrol af referencer og
industriakkreditering kontrolleres altid grundigt.
For at sikre bedst mulige kommunikation og
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servicelevering bliver en erfaren og dedikeret
klientservicechef matchet og tildelt hver ny
sag. Evalueringer planlægges og gennemføres
regelmæssigt af klientservicechefen og dit dertil
udpegede og autoriserede personale.

CEO
Administrerende Direktør
Salgsdirektør
Klientservicechef
Chefkonsulent
Konsulent
Chefressourcer
Ressourcer

Kundeydelser
Rekruttering

HR og
projektledelse

Fly, logistik
og visa

Løn

International rekruttering til

HR-aktiviteter

Flybilleter

Lønadministration

permanente, vikar,
konstitutions- og
kontraktansættelser

Medarbejderudviklingssamtaler

Rejse- og indkvartering

International opgavestyring

Visumansøgninger

Daglig drift

Søgning og udvælgelse

Pakke- og bonusrådgivning
Projektevaluering

Administration

Multinational
lønadministration

Global annoncering
Baggrundscheck og referencer
Indhentning og verificering
af akkrediteringer og
certificeringer
Kandidatkvalifikation, interview
og udvælgelse

Fratrædelsessamtaler
Enkeltydelser
Bulk-projekter
Leverandøraftaler
Leverandørstyring

Logistikkoordinering
Arbejdstillladelser
Orientering om placering
Bolig og skole assistance

Koordinerende
lønadministration
Bankkontooprettelser
Opdelt lønningsliste
Udgiftsbehandling

Løn- og pakkerådgivning

Hos PG Global kan vi levere en komplet start-til-slut
rekrutteringstjeneste der kan hjælpe dig med de stadigt
skiftende krav til din organisation.
Vi tilbyder dig fleksibiliteten af et netværk af internationale kontorer til at
understøtte din arbejdsstyrke, fra korte kontrakt- til fastansættelser.
Som en del af vores service yder PG Global en erstatning, uden ekstra
omkostninger og på en rettidig og effektiv måde, hvis en velegnet kandidat af en
eller anden grund, bortset fra afskedigelse, forlader sin stilling indenfor de første
tre måneder af ansætttelsen.
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Lønadministration
Hos PG Global er vores lønadministrationsafdeling
udelukkende fokuseret på at at sikre vores kunder
fordelene af vores professionalisme og ekspertise
indenfor alle områder af lønadministration og ledelse
af internationale opgaver.

Vi giver vores kunder specialiserede og
skræddersyede lønadministrative løsninger, der
spænder fra grundlæggende lønadministration til
hjælp med din kerneforretning og forbedring af
“afkast på opgaven”.

Når virksomheder vokser og verdensmarkederne
ændrer sig, er det afgørende nødvendigt for
mange organisationer at outsource betalinger,
lønudbetalinger og internationale opgaver for at
reducere omkostningerne.

Vores internationale opgavestyringsteam kan yde
dig en kvalitativ, integreret og omkostningseffektiv
ledelsesservice, enten helt eller delvist.

PG Global kan tilbyde sine kunder:

Vi kan også hjælpe din virksomhed
ved at styre følgende internationale
opgaver:

•

En kontaktperson

•

En dedikeret ressourcepulje

•

Omkostningsbesparelser ved effektive processer
gennem ét system

•

International flytning og flyttestyring

•

Leverandørstyring

Bedste omkostningseffektive metoder
for din virksomhed ved at reducere
bankoverførselsgebyrer mv.

•

Værtslandsstøtte

•

Udgiftsstyring

•

Løn- og fordelsadministration

•
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•

Fuld revisions- og rapporteringsproces

•

Administration af udlands- / multinationale
lønninger

•

Delt lønadministration

•

Adskillige betalinger pr. måned

HR-tjenester					HR og rådgivning.
								Vi tilbyder bl.a.:
Vores personale- og konsulentserviceafdeling
er fokuseret på at tage sig af dine ikkekerneområder og tilbyder hele spektret af
HR-relaterede tjenester. Denne opdeling
gør det muligt for kunderne at styre deres
arbejdsstyrke bedre, mens vi finder de bedste
folk til alle typer af arbejde, på tværs af alle
industrisektorer og på alle niveauer. Vi kan
levere en bred vifte af tjenester og aktivt hjælpe
vores kunder med at få succes i erhvervslivet
ved at de deler det samlede ansvar med vores
professionelle og udvalgte hold.
Her hos PG Global har vi en professionel tilgang
til din virksomhed og vi fjerner inkonsistente
ydelser, så du kan få styr på og reducere dine
samlede omkostninger.

•

Hovedleverandørstyring

•

Medarbejderudviklingssamtaler

•

Fordelsundersøgelser

•

Fratrædelsessamtaler / opsigelsesvarsler

•

Udarbejdelse af jobbeskrivelsesskabeloner

•

Projektbemanding

•

Enkeltopgaver

•

Kompetence- og fagbaserede
rekrutteringsmetoder

•

Strømlining og standardisering af processer

•

Forvaltning af udstationerede globalt

•

Træningskurser / koordinering

•

Koordinere og arrangere udskiftning af
besætninger

•

Etablering af personalejournaler

•

Udstedelse og fornyelse af arbejdstilladelser

•

Udstedelse af opholdsvisa for udstationerede

•

Pasfornyelser
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Fly- og rejsetjenester
Vi er nu førende i industrien indenfor dette område,
og med vores store net af kontakter og globale
luftfartspartnere kan vi spare vores kunder op til
70% på alle sømandsbilletter, bestilt hvor som helst, i
forhold til andre selskaber indenfor samme område.
Dette skyldes vores eksklusive partnerskaber, som vi
har opretholdt med stor succes i mange år.
Vi er stolte af, at vi er proaktive frem for reaktive.
Vores dynamiske og specialiserede flyteams arbejder
døgnet rundt for at finde dig den bedste flypris,
mest direkte rute, og bedste annullerings- og
tilbagebetalingspolitikker der er til rådighed.

Når flyvninger skal ændres eller annulleres med kort
varsel, så kan vi i 9 ud af 10 gange gøre dette UDEN
BEREGNING.
Vi er meget glade for også at kunne sige, at vi nu i
alle vores fly- og rejsetjenester, til alle vores kunder,
inkluderer GRATIS rejseforsikring til og fra alle
destinationer rundt om i verden.
PG Global har også mulighed for at tilpasse flyvninger
ud fra den seneste besætningsændringsplan på dagtil-dag basis, og dermed hjælpe dig med at opnå de
bedste flyruter og priser overalt i verden.

Fly & Rejsetjenester som vi bl.a. også tilbyder:
• Annullerings- og tilbagebetalingspolitik gældende
for alle flyvninger. Hvorfor alle flyvninger kan
annulleres med kort varsel og alle omkostninger
enten refunderes eller flyene ændres til alternative
datoer uden omkostninger
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•

Nedsatte sømands- og marin-billetpriser hos stort
set alle globale selskaber

•

Visumansøgningsrådgivning og support

•

24 timers global operationel og logistisk støtte,
samt katastrofetjenester uden for normal arbejdstid

•

GRATIS rejseforsikring til alle passagerer

•

Global Alliance rejsepartnere

•

60 dages betalingsbetingelser

•

Pasfornyelser

•

Arbejdstilladelsesrådgivning og support

•

Air miles og Sky Rewards

•

Udstedelse af opholdsvisa for udstationerede

•

Træningskursusansøgninger og rådgivning

•

Indkvartering og orientering om placering, samt
hotel- og overnatningsreservationer

•

Transporttjenester, såsom biludlejning,
togbilletter, færge, krydstogter og bådudlejning,
Privatudlejede jetfly, chaufførreservationer og
helikopterflyvninger.

Kvalitetssikring
PG Global er klar over betydningen af at etablere og opretholde standarder, der indgår i vores
QA-process og er en central del af vores klient-etos.

Overholdelse:

Præ-udvælgelsesproces:

Lokal lovgivning, beskatning, visum og
arbejdstilladelser. PG Global undersøger og
implementerer lokale bestemmelser for at sikre, at
vores konsulenter følger lovginingen i forhold til
beskatning og arbejdsvilkårsrettigheder.

Vi opdaterer og gennemgår hele tiden kritisk
vores database over kvalificerede kandidater.
Dette indebærer, at interviews, referencer og
industriakkrediteringer bliver grundigt kontrolleret.
I årenes løb har vi skabt strategiske partnerskaber
med førende regeloverholdelsesvirksomheder så vi
til alle tider kan garantere vores kunder professionel
support.

Sundhed og sikkerhed
Sundhed og sikkerhed for alle vores
medarbejdere, entreprenører og selvstændige
medarbejdere er af afgørende betydning for os.
Vores mål er at reducere risikoen, forebyggelse
af personskader og tab fra skader. Identificere
sundheds- og sikkerhedsrisici og håndtere
dem, således at risiciene er under effektiv
kontrol.

Vi sikrer, at alle vores medarbejdere, entreprenører
og selvstændige medarbejdere arbejder efter
sikkerhedsstandarder, der opfylder vores lovmæssige
krav og afspejler god industriarbejdspraksis. Vi
gennemgår og udvikler disse standarder kontinuerligt
og reviderer dem i overensstemmelse hermed.
Vores forpligtelse er at sikre, at vores konsulenter og
medarbejdere er fuldt uddannet til at forstå
og udføre deres opgaver, og løbende gennemgå vores
politik ved at revidere dens effektivitet
på arbejdspladsen.
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Kontakt os
PG Global – Hovedkontor
Advance House 375 Niveau 2
Manwel Dimech Street
Sliema/ Malta, SLM 1058
Telefon: +356 2142 4634
Fax:
+356 2142 4635
E-mail: info@pg-global.com

www.pg-global.com

I dag har PG Global 7 kontorer i 7 forskellige
lande rundt om i verden, der tilbyder en sand
24/7, 365 dage om året tjeneste.
ANGOLA
MALTA
NORGE
SINGAPORE

SPANIEN
UK (LONDON & GLASGOW)
USA

