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Høydepunkter
Cruit har hatt et spennende år med mange positive hendelser, selv i et år preget av en global
pandemi. Selskapet har styrket sin økonomiske soliditet, og forankret sin posisjon som et av
landets fremste rekrutteringsselskaper.

31% Offentlig
Til tross for et krevende år med global
pandemi, har selskapet styrket
soliditeten med økning av
egenkapitalandelen fra 24 til 31 prosent

Fortsatt sterk vekst i rekruttering til
offentlig sektor, med nye rammeavtaler
hos Forsvaret, Bufdir, Bærum
kommune, Udir og Sykehusinnkjøp

+2 56m
Vi blir flere, og selskapet vokser med
både gode samarbeidspartnere og nye
medarbeidere

Selskapet omsetter for 55,84 millioner
kroner i 2020, og har med dette passert
50 millioner kroner for tredje året på rad

Ledelse ISO9001
Sebastian Næss Langaas overtok
ansvaret som daglig leder etter at Vidar
Langaas har styrt selskapet i over 20 år

Fokus på kvalitet bærer frukter, og
selskapet har blitt
ISO9001:2015-sertifisert
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Leders redegjørelse
Ved inngangen til 2020 var det stor optimisme i Cruit. Selskapet hadde lagt bak seg gode år,
og vi hadde vind i seilene, flere nye medarbeidere og kunder. Vi hadde en forventning om at
2020 skulle bli vårt beste år, og det startet godt. Både januar og februar var svært lovende.

Samtidig var det også en ukjent fare som bygget seg opp, og rapportene om det nye
influensa-viruset startet å bli noe man ikke kunne se bort ifra. Allerede mot slutten av februar
hadde Cruit satt ned krisestab, og lagt planer for et worst case scenario. Vi var derfor raskt i
gang med å avdekke konsekvensene for virksomheten da nedstengningen var et faktum.
Selskapet hadde bygget en finansiell soliditet gjennom flere år, og var godt rustet i møtet
med en usikker tid.

Det var et stort bortfall av oppdrag i perioden mars til mai, da de fleste som skulle rekruttere
til faste stillinger satte seg på gjerdet. En rekke av våre ansatte ble derfor permittert en
kortere periode. Selv om usikkerheten var stor, var det også tydelig at det skulle ta seg opp
igjen og vi så at det snudde ordentlig allerede i juni. Vi satt derfor ikke på bremsene, men vi
fortsatte å gjøre investeringer. Selskapet ble sertifisert innen kvalitetsledelse, ISO9001, for
første gang i april.

Som et gjennomdigitalisert selskap var vi i en heldig situasjon. Tjenestene våre kunne raskt
leveres digitalt gjennom gode tekniske kommunikasjonsløsninger. Vi leverte tjenester til
trygge og solide organisasjoner, med mange offentlige aktører som direkte eller indirekte
kunder. Samtidig er det viktig å ikke underslå at mange også hadde en krevende tid med lite
personlig kontakt, og det var et sterkt ønske hos mange om å få tilbake hverdagen igjen.

Høsten bar preg av å være et “new normal” med mye hjemmekontor, kontinuerlig oppfølging
av våre tjenesteleveranser og stadig forbedring. Årets forretningsmessige høydepunkt kom
da Forsvaret kunne avsløre at Cruit hadde blitt valgt som deres prioriterte leverandør av
rekrutteringstjenester tidlig på høsten. En avtale som virkelig er en fjær i hatten for arbeidet
som har blitt gjort over tid.

Mye som var helt dagligdags ble over natten plutselig et minne fra en nær fortid. Det var få
som skulle tro at håndhilsing, å møte venner på kulturopplevelser og å besøke en mor på
sykehjem over natten skulle skulle bli vanskelig eller umulig. Men det var altså 2020.

Dette var også året vi alle følte en utrygghet for eget arbeid og egen fremtid. Da samfunnet
stengte ned i mars var vi heldigvis forberedt, men ingen hadde noen formening om hva som
skulle komme. Oppdragstørke, permitteringer og en opplevelse av utenforskap har preget
manges hverdag.

2020 er et år som viste hva vi som samfunn og selskap klarer å få til. Det har vært en
ubetinget glede å følge selskapets mange flinke ansatte, og de gode kundeopplevelsene
som har blitt til under krevende omstendigheter.

Heldigvis var også 2020 det året som viste verdien av et solid helsevesen, et samfunn med
stor tillit mellom mennesker der vanlige folk mener at det som kommer fra det offentlige bør
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følges. Dette selv om landskapet endret seg, og debatten gikk. Dette var året vi viste at vi
kunne gå i takt om tiden krevde det, og det er få steder som har klart å marsjere like taktfast.

Våre forutsetninger kombinert med en god dose flaks gjorde at vi i store deler av året har
kunnet leve, og ikke bare overleve.

Livet preges av tilfeldigheter, og det har vært veldig god timing for oss at dette var året vi for
første gang så ut til å ha offentlig sektor som vår største kundegruppe. Det har vært et
langsiktig arbeid som har båret frukter, og det har vært mye å gjøre med store deler av
helsesektoren som våre kunder, i tillegg til flere direktorater i vekst.

Mest givende har det kanskje vært å rekruttere for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
Men vi opplever å ha vært med på å gjøre en forskjell for Kompetanse Norge, Bufdir,
Innovasjon Norge og IMDi, som alle har svært viktige samfunnsoppdrag. Dette arbeidet gir
mersmak og det er med ærefrykt at vi starter det nye året som prioritert
rekrutteringsleverandør til Forsvaret.

De siste årene har vi jobbet med å forbedre måten vi jobber på, og i år turte vi endelig å ta
skrittet inn i en ny verden og ble sertifiserte på ISO9001. Det var en god opplevelse, selv om
selve sertifiseringen som så mye annet i år ble gjennomført over nettet.

Vi går ut av dette året med en ny satsing på konsulentformidling som vi har stor tro på. Få
uker inn i det nye året vil vi offisielt lansere vårt nye brand “Kons”. Da passer det godt å
starte det nye året med at vi vant vår første store rammeavtale på konsulentinnleie med
Statsbygg for få uker siden. Med Kons får vi en tydelig differensiering av våre tjenester, og en
satsning i et marked vi har stor tro på.

Vi er priviligerte som går ut av året med samme entusiasme som vi gikk inn i året med, og vi
må erkjenne at vi har vært heldige som har kommet ut av året på den måten vi har.

Med ønske om litt mer normalitet, men like mye positiv utvikling i året som kommer.

Sebastian Næss Langaas
Daglig leder
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Hvem er vi?

Rekruttering og konsulentformidling
Cruit leverer rekrutteringstjenester innen ledelse og fagspesialister til både offentlig og privat
sektor. Selskapet leverer sine tjenester til kunder i hele landet og det er ved utgangen av
2020 21 medarbeidere i selskapet. Hovedkontoret er i Karl Johans gate 25 ved Stortinget,
men vi leverer våre tjenester til hele landet.

Vi har har røtter tilbake til 1997, og har i hele perioden jobbet med høykvalifisert
spesialistkompetanse og ledelse. Både gjennom rekruttering til faste stillinger, og som
formidler av konsulenter - en tjeneste som nå leveres gjennom vårt datterselskap Kons AS.

Et solid selskap med fokus på kvalitet
De siste årene har vi fokusert på kvalitet i alle ledd av vår leveranse. Det gir resultater, og vi
ser at vi gjennom kundetilfredshet sikrer nye kunder og at gamle kommer tilbake.

Våre rådgivere er vår viktigste verdi, og med 11 sertifiseringer et vi ett av
selskapene i Norge med flest DNV-sertifiserte rådgivere. Vi benytter
også kun sertifiserte testverktøy i vår tjenesteleveranse.

Våre prosesser er ISO9001:2015-sertifisert innen kvalitetsledelse. Det
betyr at våre prosesser hvert eneste år gjennomgås av uavhengig
tredjepart for å sikre kvalitet i alle ledd.

God kredittverdighet gjør oss bærekraftige over tid. Selskapet har
omsatt for 55 og 56 millioner de siste to regnskapsårene og har vært
Gaselle i både 2019 og 2020.

Et fremoverlent selskap som forstår IT-markedet
Helt siden starten har Cruit hatt teknologikompetanse som selskapets viktigste
kjerneområde. Hos oss møter oppdragsgivere og kandidater kompetente rådgivere som
forstår markedet og språket, og som har et nettverk å spille på.

Vi vet at våre kunder ofte velger å søke rekrutterings- og konsulentformidlingstjenester fordi
de trenger en leverandør som kan finne kandidater. Med lang erfaring, god metodikk og god
markedskompetanse finner vi kandidater til selv de mest krevende rollene.

Et kompetent selskap som forstår offentlig sektor
Gjennom flere titalls rekrutterings- og konsulentformidlingsprosesser det siste året for
offentlig sektor som krever aktivt søk etter kandidater så forstår vi hva som kreves. Det betyr
at vi loser rekrutteringsprosessene trygt fra A til Å. Det inkluderer å forankre stillingen tydelig
med relevante og målbare kriterier, at vi forholder oss til lovverket for rekruttering til offentlig
sektor gjennom hele prosessen, og at vi selekterer kandidater og legger til grunn
kvalifikasjonsprinsippet for beslutningen.
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Litt mer om våre offentlige oppdragsgivere den siste perioden:

● 22 direktorater og etater er på vår kundeliste, eller har vi levert rekrutteringstjenester
til de siste 3 årene.

● Mer enn 50 rekrutteringsprosesser i offentlig sektor siste 12 mnd.
● Strukturert rekrutteringsprosess med fokus på kvalifikasjonsprinsippet.

Et lyttende selskap som forstår rekruttering av ledere
En av de aller viktigste stillingene på en arbeidsplass er lederrollen. Lederen påvirker alle i
organisasjonen til å yte hver eneste dag. Ledere har nøkkelroller på alle typer arbeidsplasser.
Lederrollen er helt avgjørende for arbeidsplassens suksess, trivselen blant de ansatte,
motivasjon og effektivitet.

Vi har bred erfaring med å rekruttere ledere til privat og offentlig sektor, og vi vet hvordan vi
skal organisere en prosess for å sikre at oppdragsgiver opplever trygghet i
rekrutteringsprosessen samtidig som vi fostrer nysgjerrighet og interesse hos kandidater.

Landets mest smidige og personlige konsulentformidler
Forløperen til Cruit, Service Broker AS, ble i 1997 opprettet som landets første formidler av
IT-konsulenter. Med over 20 år i markedet har selskapet formidlet konsulenter innen de fleste
fagkategorier, og til en rekke forskjellige oppdragsgivere.

Cruits konsulentformidlingsavdeling (som fra februar 2021 brandes som Kons) har to
heltidsansatte rådgivere som formidler ressurser, samt fire andre ressurser som støtter
tjenesteleveransen.
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Våre verdier
Cruit er et rekrutteringsselskap som hver eneste dag sørger for å matche spennende
arbeidsgivere med riktige kandidater. Vi lever og ånder for den gode kunde- og
kandidatopplevelsen, og vi viser at vi er flinke med folk.

Gjennom vår rekrutteringsprosess vil våre kunder oppleve rekrutteringsrådgivere som er
grundige og effektive.

Dette fordi vi har respekt for hvor viktig en rekrutteringsprosess er for alle involverte, hvor
stor påvirkning det har på kandidatens fremtidige karriere, og for oppdragsgivers evne til å nå
sine mål.

Våre kandidater og kunder opplever oss som personlige og kompetente.

Det er fordi det er mennesker vi jobber med i alle ledd, og vi skal levere trygghet for prosess
og beslutning for alle som er involvert. Det er også grunnen til at vi satser på
kompetanseheving av våre ansatte, og ISO-sertifisering av vår kvalitetsprosess.

Våre omgivelser skal oppleve at vi er åpne og ærlige.

Vi jobber for å spille våre kunder og kandidater gode gjennom langsiktige relasjoner. Da
unngår vi forhastede beslutninger, vi utfordrer og vi lytter.

Når vi bygger en rekrutteringsprosess på disse verdiene - da er vi flinke med folk.

Side 8 av 13
Årsrapport 2020 for Cruit AS



Kunnskap og utvikling

Våre medarbeidere
Cruit er et selskap med en god blanding av ansatte i alle aldre. Vi har medarbeidere som har
under 2 års erfaring etter skolen, og vi har ansatte som har nådd normal pensjonsalder, men
som likevel har mye å tilføre selskapet. Våre ansatte har forskjellige bakgrunner, interesser
og erfaringer, og vi jobber sammen fordi vi trives sammen.

Selskapet har økt med to nye medarbeidere det siste året. Det har over tid vært et fokus på å
sikre organisk vekst av seniorressurser som har erfaringer som trekker selskapet videre og
øke selskapets nedslagsfelt, og juniorprofiler som kan bidra til fornyelse av miljø, tankesett
og i tillegg være en katalysator for utvikling av selskapet.

Vi har ved utgangen av 2020 en organisasjon som består av et tyngdepunkt av senior
rekrutteringsrådgivere som helt eller delvis bruker sin tid på tjenesteleveranser for Cruit.

Fokus på kompetanseutvikling
Cruit leverer konsulenttjenester til våre kunder, og våre medarbeidere er den viktigste
kapitalen vi har. Det betyr at kontinuerlig kompetanseutvikling er blant de viktigste tingene vi
gjør.

De viktigste kompetansehevende tiltakene i selskapet er knyttet til tjenesterelevante
sertifiseringer - som DNV-sertifisering for rekrutteringspersonell og test-sertifiseringer - i
tillegg til kompetanseheving gjennom kontinuerlig forbedring og diskusjoner knyttet til
tjenesteleveransen. Samtidig har vi også de siste årene jobbet aktivt med å bredde vår
kundeportefølje med nye spennende og krevende kunder som setter krav til vår
tjenesteleveranse.

Et godt arbeidsmiljø
Vi er et tett arbeidsmiljø med kort vei mellom ansatte og ledelse. Samtidig har vi også vokst
betydelig de siste årene, og det er etablert gode rutiner for å måle medarbeidertilfredshet og
oppfølgingen av disse resultatene.

Kontinuerlig utvikling gjennom kvalitetsledelse og ISO 9001
Cruit har de siste årene fokusert på kvalitet i alle ledd av vår leveranse, og fikk den
26.03.2020 det endelige beviset på at selskapet er sertifisert for kvalitetsledelse gjennom den
internasjonale standarden NS-EN ISO 9001:2015.

Selskapet ser at prosessene gjennomgående blir vurdert som svært gode, relevante og
riktige til formålet. Denne sertifiseringen er det endelige beviset på at selskapets
kvalitetsledelsessystem ivaretar standardens krav til blant annet kontinuerlig forbedring,
opplæring, kundetilfredshet og mye mer.
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Samfunnsansvar og bærekraft
Samfunnsansvaret er en kjernedriver i virksomheten til Cruit. Vi skal være en driver for
positiv endring i samfunnet, og har en rekke engasjementer for å understøtte dette.

Vi er et selskap bygget opp av en rekke forskjellige mennesker, med det formålet å skape et
fantastisk arbeidsmiljø, der vi jobber med det vi liker aller best. Vi er forskjellige aldre, kjønn,
legninger, bakgrunner, nasjonaliteter og lynner, og vi trives godt i hverandres selskap. Her er
en oversikt over våre engasjementer.

Klima og miljø
Cruit har vært Miljøfyrtårnssertifisert i flere år, og vårt miljøengasjement spenner bredt. Med
dokumenterte prosesser har vi satt mål for vårt miljøarbeid.

Engasjementet knyttet til miljø gjennomsyrer beslutninger tatt i alle ledd av virksomheten, og
er et kontinuerlig arbeid. Men i tillegg gjennomfører vi hvert eneste år Cruit en grundig
gjennomgang av vår påvirkning på samfunnet rundt oss.

2020 er på mange måter et annerledesår, og det omfatter også miljørapporteringen.
Hjemmekontor og endret arbeidsflyt gjør at tidligere rapporteringsmetoder ikke fremstår helt
riktige, i tillegg til at transportkostnader har vært kunstig lavt.

Det forventes store endringer i våre tall i årene som kommer, men samtidig er det viktig å ta
med seg lærdommen av det som har fungert godt og vil kunne gi varige utslippsreduksjoner.
Dette gjelder blant annet en høyere bruk av hjemmekontorløsninger og mindre fysisk
oppmøte og reiser.

United Nations Global Compact
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største
bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.354 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det
lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge.

UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene staker ut retningen for et ansvarlig
og bærekraftig næringsliv. Prinsippene og bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom
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alt arbeidet UN Global Compact-bedriftene gjør.

Medlemsbedrifter i UN Global Compact ønsker å finne bærekraftige løsninger som er positivt
for planeten, mennesker og verdiskapning. Dette er et initiativ som Cruit setter høyt, og vi har
derfor meldt oss inn som Signatory for å støtte denne dugnaden.

Vi engasjerer oss gjennom våre ansatte
Cruit er et selskap som verdsetter ansatte med ulik bakgrunn og
erfaring, og selskapet har flere engasjementer for å understøtte
dette.

Vi bidrar med initiativer støttet opp av våre ansatte, og har de
siste årene bidratt mye til Raballder Volleyball, en klubb som
retter seg mot homofile, lesbiske og andre skeive i region Oslo
og Akershus.

Klubben ble stiftet i 1989, er en del av FRI Oslo og Viken, har i
dag rundt 75 aktive medlemmer, og ledes av Vidar Langaas.

Etikk og mangfold
Som en leverandør av rekrutterings- og
seleksjonstjenester har vi en viktig rolle. Våre
oppdragsgivere må være trygge på at vi bidrar til å sikre at
våre prosesser vektlegger et godt etisk håndverk.

Vi sørger blant annet for at våre medarbeidere som jobber
med rekruttering er DNV GL-sertifiserte, en sertifisering
som har et godt innslag av etikk knyttet til
rekrutteringsprosessene.

Samtidig er vår rolle innen søk og seleksjon en viktig
funksjon i det å støtte opp om mangfold på samfunnsnivå. Den beste kandidaten skal bli
valgt helt uavhengig av irrelevante egenskaper. Vi tror at vi gjennom godt håndverk kan bidra
til å sikre større grad av like muligheter for alle, og ærligere beslutninger.

Tilknytning til utdanningsinstitusjoner
Vi har hatt en utplasseringselev fra Kuben videregående skole i perioden oktober 2019, inn i
2020. Ved utgangen av året har vi også igangsatt et nytt prosjekt med en student fra
Høyskolen Kristiania.

Vi har også deltatt på jobbmessen “Gi kvinner en sjanse”.
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Økonomi

Nøkkeltall
Cruit AS beholder sin AA-rating hos Bisnode/Soliditet, og øker sin egenkapital ytterligere i et
krevende år.

2020 2019 2018

Antall årsverk 20 18 15

Driftsinntekter 55 840 000 56 487 000 55 538 000

Driftsresultat 946 000 2 033 000 2 882 000

Årsresultat 1 107 000 1 882 000 2 207 000

Resultatgrad 1.69 % 3.6 % 5.19 %

Egenkapital 5 076 000 3 969 000 3 389 000

Egenkapitalandel 31.27% 23.51% 20.41%

Utvikling per avdeling
Vår virksomhet er fordelt på to tjenesteleveranser: rekruttering og formidling av konsulenter.
Av disse tjenesteområdene har rekruttering hatt en positiv utvikling, mens formidlingen av
konsulenter har stått på stedet hvil.

Rekrutteringsavdelingen har, korrigert for to måneder med stillstand våren 2020, hatt en
vekst på over ti prosent i perioden. I tillegg har åtte av årets tolv måneder vært de beste
månedene selskapet har hatt noensinne, sammenlignet med samme måned tidligere år.

Konsulentformidling har tross pandemien kommet godt ut av året. Avdelingen har i stor grad
klart å holde på eksisterende oppdrag, og skaffet nye oppdrag når andre oppdrag har blitt
avsluttet. Avdelingen har vunnet sin første rammeavtale med offentlig sektor.

Lokaler
Cruit leier kontorlokaler av Thon Eiendom, i Karl Johans gate 25. Lokalene disponeres av
selskapets ansatte, og selskapet har hatt leieinntekter knyttet til dedikerte enkeltkontorer
samt tilgang til fellesarealer.
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Selskapsstruktur og eierskap

Selskapet
Cruit AS har historie tilbake til 1997. Frem til 2017 hadde selskapet navnet Service Broker
AS.

Ledelse
Vidar Langaas har vært selskapets daglige leder frem til februar 2020 da Sebastian Næss
Langaas overtok.

Eiere
Cruit AS (991341145) eies av Veven AS (50 %) og Service Broker Holding AS (50 %). Veven
AS eies av Sebastian Næss Langaas, mens Service Broker Holding AS eies av Vidar
Langaas. Selskapene har egen aksjonæravtale som skal sikre stabilt og langsiktig eierskap.

Navn Aksjetype Andel

Service Broker Holding AS
Org nr 983 174 248

Ordinære aksjer 50 000 aksjer
50 %

Veven AS
Org nr 999 638 082

Ordinære aksjer 50 000 aksjer
50 %

Styre
Selskapet har et styre bestående av begge aksjonærer. Vidar Langaas er styrets leder, mens
Sebastian Næss Langaas er styremedlem.

Aksjeposter
Cruit AS har de heleide datterselskapene Cruit Rekruttering AS, Flinke med folk AS og Kons
AS. Disse selskapene har i mindre grad hatt drift i 2020.

Navn Aksjetype Andel

Cruit Rekruttering AS
Org nr 924 350 954

Ordinære aksjer 100 000 aksjer
100 %

Flinke Med Folk AS
Org nr 924 345 543

Ordinære aksjer 3 000 aksjer
100 %

Kons AS
Org nr 913 168 100

Ordinære aksjer 100 000 aksjer
100 %
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