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Sådan oplever jobsøgende
virksomhedernes rekruttering
Jobfisk.dk’s undersøgelse af virksomhedernes rekruttering
2015
I februar-marts 2015 udsendte vi et spørgeskema, som skulle belyse virksomhedernes
rekruttering set fra de jobsøgendes synspunkt.
311 besvarelser blev det til. Vi anser antallet som tilfredsstillende i forhold til
undersøgelsens validitet.

Undersøgelsens hovedtræk
Dette er et sammentræk af de væsentligste hovedpunkter i undersøgelsen.
1) Virksomhedernes jobannoncer vurderes generelt til kun at ligge på et rent
middelniveau.
2) De jobsøgende vurderer, at virksomhederne ikke har sat tid af til
rekrutteringsprocessen fx i forbindelse med opkald fra de jobsøgende.
3) 36% vurderer, at deres næste job kommer gennem netværk – 21% via en opslået
stilling.
4) De jobsøgende mener, at flere års relevant arbejdserfaring er det,
virksomhederne lægger mest vægt på, når de ansætter.
5) Alder opleves som en hindring for at få job.
6) Virksomhedernes rekruttering opleves bedre end rekrutteringsbureauernes.
7) Undersøgelsen giver 4 gode råd til den rekrutterende virksomhed.

4 gode råd til rekrutteringsprocessen
På baggrund af resultaterne har vi samlet følgende gode råd til virksomhedernes
rekrutteringsproces:
1. Lav en realistisk køreplan for jeres rekrutteringsproces – og sørg for at holde den.
Skrider den, så giv de jobsøgende en opdatering.
2. Lav en grundig profilbeskrivelse af jobbet og udarbejd jobannoncen efter den.
3. Drop klichéerne
4. Sæt tid af til at svare på spørgsmål til jobbet.
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Som rekrutterende virksomhed er det vigtig at tænke over, at de kandidater, man i
denne sammenhæng kommer i kontakt med, er potentielle kommende medarbejdere,
samarbejdspartnere og kunder. Og folk husker, hvis de er blevet ligegyldigt eller
ligefrem skidt behandlet i en rekrutteringsproces. Også selvom de måske havde den
helt forkerte profil til det konkrete job.
Brug i stedet rekrutteringsprocessen til at skabe positive ambassadører for din
virksomhed, dit brand og for kommende rekrutteringer.

Baggrunden for undersøgelsen
Rekrutteringsprocessen bliver mere og mere professionaliseret. Et fakta som jobsøgende
støder på hver eneste dag. Men på trods af denne udvikling, bliver de jobsøgende
sjældent spurgt ind til deres oplevelser af rekrutteringsprocesserne. Og det er på trods
af, at flere virksomheder fokuserer mere på deres rekruttering og den medfølgende
employer branding.
Vi ønskede at høre de jobsøgende om deres erfaringer med virksomhedernes
rekrutteringsproces, for på denne måde at formidle oplevelserne videre til
virksomhederne. Dette til gavn for både de jobsøgende og virksomhederne, som kan
gøre rekrutteringsprocesserne endnu bedre.
Undersøgelsen giver virksomhederne et indblik i den generelle opfattelse af
rekrutteringernes tilstand. Og den giver grundlaget for et kritisk blik indad på
virksomhedens egne rekrutteringsprocesser.
Vores håb med undersøgelsen er endnu bedre rekrutteringer i fremtiden – også i den
oplevelse som de jobsøgende sidder tilbage med.
Undersøgelsen dækker både rekrutteringer direkte hos virksomhederne og via
rekrutteringsbureauer.
Vi har spurgt ind til, hvordan jobsøgerne oplever virksomhedernes rekrutteringsprocesser
fra de første gang kommer i kontakt med virksomheden gennem stillingsopslag til de
(for de flestes vedkommende) modtager afslaget.
Vi har fokuseret på de dele af rekrutteringsprocessen, som de fleste jobsøgende er i
kontakt med. Vi har derfor ikke spurgt ind til oplevelser i forbindelse med fx jobsamtalen,
da det stadig er en lille del af de personer, der søger det enkelte job, der får denne del
af rekrutteringsprocessen med.
Vi har spurgt ind til virksomhedernes evne til at beskrive jobbet og arbejdspladsen i
jobannoncen. Hvordan opleves kontakten til virksomhederne i forbindelse med, at man
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kontakter dem for uddybende spørgsmål, og når man konkret søger jobbet – og i sidste
ende modtager et afslag.
De jobsøgende fortæller også om, hvad de oplever/tror, at virksomhederne nogle
gange sorterer dem fra på baggrund af.
Vi har spurgt ind til, hvad de jobsøgende tror er vigtigst for virksomhederne, når de skal
vælge deres næste medarbejder.
Vi har spurgt ind til, hvor de jobsøgende selv mener at deres næste job skal komme fra.
Vi har spurgt, om de har erfaring med at søge job gennem rekrutteringsbureauer.
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Fortæller jobannoncen hvad du skal lave i jobbet?
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Hvor godt beskriver
jobannoncen de konkrete opgaver i jobbet? (Respondenterne er blevet bedt om at
svare på en skala fra 1 til 10 hvor 1 er: Meget dårligt og 10 er: Meget godt).

Hvor godt beskriver jobannoncerne de
konkrete opgaver i jobbet?
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F IGUR 1

Den gennemsnitlige karakter ender på 5,59.
Den generelle holdning til virksomhedernes evne til i jobannoncen at beskrive det
konkrete indhold er middel, viser undersøgelsen.
Kun 16% synes, at jobannoncerne er i den helt gode ende (karakteren 8-10) mht. at
beskrive det konkrete jobindhold. I den modsatte ende synes 15%, at de gør det rigtig
skidt (karakteren 1-3).
Kommentarer
De adspurgte fik mulighed for at komme med kommentarer til spørgsmålet. Der var i
den forbindelse flere kommentarer, der gik igen.
Jobannoncerne bærer præg af genbrug
Flere nævner, at mange jobannoncer bærer præg af genbrug. Som om jobannoncen
har været brugt tidligere og derfor bare er fundet frem igen til denne stilling. Det giver
en oplevelse hos de jobsøgende af en jobannonce, der ikke beskriver det konkrete job
ordentligt.
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Overfladiske – ikke prioriterede opgaver
Ofte er opgaverne beskrevet overfladiske og lidt tilfældige. Flere savner en prioritering
af opgaverne i jobannoncen.
Mere en reklame end en jobannonce
Jobannoncen kan opleves mere som en reklame for virksomheden end som en
jobannonce. Der er for meget fokus på virksomheden og dens produkter end på det
job, man skal udføre.
Mange klichér
Mange oplever, at jobannoncerne er fulde af klicher, som det kan være svært at
forholde sig til. Det er bl.a. udtryk som ”at holde mange bolde i luften” og ”du skal
kunne arbejde både i teams og selvstændigt”.
Forventninger til resultater er ikke beskrevet
Der er også et ønske om bedre beskrivelser af, hvad der egentligt forventes i jobbet.
Hvad er det for nogle opgaver, man skal løse og på hvilket niveau. Eller med andre ord:
hvilke resultater skal man præstere i jobbet.
Ring og bliv klogere på jobbet
Flere af de jobsøgende er i deres kommentarer inde på, at de for at få de korrekte
oplysninger skal ringe på jobbet. Her får de ofte nye oplysninger om jobbet, som ikke er
med i jobannoncen. Nogle oplever endda, at det er et helt andet job og jobindhold
end det, der er beskrevet i jobannoncen i første omgang.

Konklusion/indsatsområde
Jobannoncer kan strammes op i forhold til, hvilke opgaver man konkret skal løse i netop
dette job. Lad være med at genbruge gamle annoncer. Et job kan ændre sig meget
på det år, der er gået, siden man sidst brugte annoncen. Udarbejd en jobprofil og
efterfølgende jobannonce hver gang.
Fortæl hvilke opgaver, der fylder i dagligdagen og hvilke forventninger, der er til
løsningen af dem.

Beskriver jobannoncen hvilke forventninger der er til dig i
jobbet?
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Hvor godt beskriver
jobannoncen de forventninger, der er til dig i jobbet? (Respondenterne er blevet bedt
om at svare på en skala fra 1 til 10 hvor 1 er: Meget dårligt og 10 er: Meget godt).
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Hvor godt beskriver jobannoncen de
forventninger, der er til dig i jobbet?
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F IGUR 2

Den gennemsnitlige karakter ender på 5,71.
Besvarelserne viser, at de jobsøgende vurderer virksomhedernes evne til i jobannoncen
at beskrive forventningerne til deres potentielle nye medarbejder ligger på et
middelniveau.
Der er 21%, der synes, at det ligger i den gode og rigtig gode ende (karakteren 8-10)
mod 14%, der synes, at det står skidt eller rigtig skidt til (karakteren 1-3).
Kommentarer
Deltagerne har haft mulighed for at give en kommentar med på spørgsmålet. Her har vi
lavet et sammendrag af de kommentarer, de er kommet med.
Ukonkret
De fleste af kommentarerne til dette spørgsmål går på, at det er meget upræcist
beskrevet i jobannoncerne, hvad virksomheden har af forventninger til den kommende
medarbejder. Det opleves til tider, som om jobannoncen efterspørger ansøgere der er
væsentligt mere kvalificeret end det jobbet egentlig kræver. Og så ender det alligevel
med at afslag fordi man er overkvalificeret til jobbet.
Fortæl hvad I vil have
Der er i mange af kommentarerne et ønske om, at virksomhederne turde være mere
præcise i deres forventninger til den kommende medarbejder. På den måde vil den
jobsøgende bedre kunne vurdere, om det er relevant for den enkelte at søge netop
dette job eller ej.
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Rekrutteringsbureauerne halter bagefter
Flere fortæller, at især rekrutteringsbureauerne er dårlige til at beskrive de forventninger,
der er til den nye medarbejder. Der er en følelse af, at de ikke kender jobbet godt nok.

Konklusion/indsatsområde

Når jobannoncen skrives, skal den være mere konkret i forhold til at fortælle hvilke
konkrete opgaver, der skal løses i jobbet, på hvilket niveau og hvilke resultater man
forventer, at den nye medarbejdere præsterer.
For mange jobannoncer opleves som overfladiske og intetsigende, og virksomheden
risikerer dermed at ramme alle eller ingen. Bedre og mere konkrete jobannoncer vil
måske samlet give færre ansøgere, men kvaliteten skulle samtidig højnes. Altså bedre
jobannoncer = mere interessante ansøgere.

Beskriver jobannoncen den virksomhed/afdeling, du søger
i?
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Hvor godt beskriver
jobannoncen den virksomhed/afdeling, du søger i? (Respondenterne er blevet bedt
om at svare på en skala fra 1 til 10 hvor 1 er: Meget dårligt og 10 er: Meget godt).

Hvor godt beskriver jobannoncen den
virksomhed/afdeling, du søger i?
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F IGUR 3

Samlet giver det en karakter på 5,04, som må siges at være ret tæt på middel.
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Virksomhederne vurderes altså til at være middelgode til at beskrive hvilken
virksomhed/afdeling, man vil komme til at arbejde i, hvis man får jobbet. Kun lige
omkring 10% synes, at beskrivelserne ligger i den gode ende (karakteren 8-10). I den
modsatte ende vurderer 24% jobannoncens evne til at beskrive virksomhed/afdeling til
at være dårlig eller meget dårlig (karakterer 1-3).

Kommentarer
Deltagerne havde mulighed for at give en kommentar med til dette spørgsmål. Vi har
samlet et sammendrag af deres kommentarer.
For upersonligt
De fleste beskrivelser går på virksomheden og sjældent på den enkelte afdeling.
Mange oplever, at virksomhedernes beskrivelser af dem selv er for overfladiske og
upersonlige. Ofte som teksten i en salgsbrochure. De fleste beskrivelser fra forskellige
virksomheder ligner hinanden. Der mangler den beskrivelse, der gør, at man tror på, at
dette handler om præcis denne virksomhed og ingen andre.
Man ved, hvad virksomheden producerer
Til gengæld er virksomhederne rigtig gode til at bruge pladsen på at beskrive hvilke
fremragende produkter, de producerer, hvem de sælger til, og hvilke lande de er i.
Ofte oplysninger, der er lige til at finde på deres hjemmeside.

Konklusion/indsatsområde
Virksomhederne kan med fordel arbejde på at beskrive dem selv mere som en
arbejdsplads end ud fra de produkter, de sælger, og hvem de sælger dem til. Det er
mennesker, der skal arbejde sammen, og alle virksomheder og arbejdspladser er
forskellige. Brug pladsen til at skabe følelsen af, at her vil man gerne arbejde.
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Svarer virksomhederne på jobansøgningen?
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Får du tilbagemelding
om, at virksomheden har modtaget din ansøgning?

Får du tilbagemelding om, at
virksomheden har modtaget din
ansøgning?
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F IGUR 4

Undersøgelsen viser, at halvdelen (50%) af de jobsøgende oplever, at de får svar fra
virksomheden om, at deres jobansøgning er modtaget i 90-100% af tilfældene.
30% oplever til gengæld, at de i kun 50% eller færre tilfælde får svar på at
virksomheden har modtaget deres jobansøgning.
I 6% af tilfældene er der en oplevelse af stort set aldrig at modtage svar fra
virksomhederne om, at de har modtaget jobansøgningen.
Undersøgelsen viser samlet, at en del af de jobsøgende oplever en ringe evne fra
virksomhedernes side til at bekræfte modtagelsen af en jobansøgning.
Kommentarer
Af de kommentarer, der kom til dette spørgsmål, giver de fleste udtryk for at mange af
de svar, de modtager, er autogenerede svar. De fleste siger dog også, at dette er ok –
så længe der bare kommer et svar.
Der udtrykkes også en generel skuffelse over de virksomheder, der ikke formår at svare
tilbage, at de har modtaget jobansøgningen.

10

Sådan oplever jobsøgende rekrutteringsprocessen 2015 // Jobfisk.dk

Konklusion/indsatsområde
De virksomheder og rekrutteringsbureauer, der ikke allerede har klare retningslinjer for at
svare på modtagelsen af en jobansøgning, kan med fordel arbejde på at få det.
Jobsøgernes positive indstilling til virksomheden i forbindelse med, at de søger en ledig
stilling, kan hurtigt vende til noget negativt, hvis de oplever en manglede respons
(anerkendelse) fra virksomheden. Autosvar er i denne sammenhæng accepteret af de
fleste.

Når man ringer til virksomheden
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Når du ringer til
virksomheden med spørgsmål til stillingsopslaget, hvor nemt er det så at komme
igennem? (Respondenterne er blevet bedt om ar vurdere på en skala fra 1 – 10 om
hvor nemt det er at komme igennem hvor 1 er Umuligt og 10 er Problemfrit.)1
De fleste virksomheder lægger i deres stillingsopslag op til, at man som potentiel
kandidat til jobbet kan ringe og stille uddybende spørgsmål til stillingen.

Når du ringer til virksomheden med
spørgsmål til stillingsopslaget, hvor nemt er
det så at komme igennem?
21%
15%
12%
1%
1

14%
10%

12%

7%
2

6%
3

4

5

6

7

8

9

2%
10

F IGUR 5

Den gennemsnitlige karakter ender på 5,69.

1

Da respondenterne ikke har haft mulighed for at svare, at de ikke ringer på stillingsopslag er der risiko for en vis

fejlmargin i dette spørgsmål.
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29% giver karakteren 8 eller mere i forhold til hvor nemt det er at komme igennem.
Størstedelen giver en middelkarakter på mellem 4 og 7 (51%). For de fleste kan det altså
opleves som lidt af en udfordring at komme igennem til rette vedkommende med sine
spørgsmål til stillingen. 20% synes, at det er svært eller næsten umuligt at komme
igennem (karakteren 1-3).
Kommentarer
Der er stor spredning mellem de jobsøgendes oplevelse af at komme igennem til
virksomheden og den kontaktperson, der fremgår af jobopslaget.
Kontaktpersonen er på ferie
En del har oplevet, at konktaktpersonen ikke er at træffe i den periode stillingsopslaget
er på, fordi de er på ferie. Og i den situation er det ikke altid, at en anden kan svare på
spørgsmålene.
Ringer ikke tilbage
Kommer man ikke i første omgang igennem til den rette person, bliver der ofte taget i
mod besked, og man bliver lovet, at man vil blive ringet op. Desværre oplever mange
at dette ikke sker. Heller ikke selv om de gentagende gange forsøger at ringe op igen
og får samme svar.
Manglende tid
Der er en oplevelse af, at kontaktpersonerne ikke har tid til at tage sig af de
henvendelser, der kommer. Flere forslår i deres besvarelse at
virksomheden/kontaktpersonen skulle afsætte tid til dette. Evt. angive dage og tidsrum
hvor man har mulighed for at ringe og dermed større chance for at komme til at tale
med rette vedkommende.
Manglende viden om jobbet
En oplevelse, der går igen, er også, at kontaktpersonen ikke ved tilstrækkeligt om den
konkrete stilling. Det kan være fordi de sidder i administrationen eller HR og ikke kender
jobprofilen godt nok.
Især rekrutteringsbureauerne mangler uddybende viden om det konkrete job og
virksomheden, fortælles det i kommentarerne.

Konklusion/indsatsområde
Det opleves som svært at komme til at tale med den rigtige person. Virksomhederne
skal tænke over, om kontaktpersonen er til stede i den periode jobopslaget kører. Og
der skal ses på, om vedkommende har tid til at besvare opkaldene. En løsning kunne
være at afsætte tidspunkter af i kalenderen til at modtage disse opkald.
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En anden vigtig overvejelser er at vælge den rette kontaktperson: Er det nu en, der ved
nok om jobbet til at kunne besvare de spørgsmål, der kommer?
Og så skal man ikke love at ringe tilbage, hvis man ikke har tænkt sig at gøre det. Så
hellere fortælle at det, er der desværre ikke mulighed for.

Afslag
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Modtager du et afslag,
når stillingen er besat til anden side?

Modtager du et afslag, når stillingen er
besat til anden side?
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Stort set aldrig

F IGUR 6

3 ud af 4 modtager afslag på 75% eller flere af deres jobansøgninger. Dette er et af de
steder i rekrutteringsprocessen, hvor størstedelen af virksomhederne har styr på
processen, selvom der er en del, der stadig kan blive endnu bedre til det.
Kommentarer
Deltagerne havde mulighed for at give en kommentar med til dette spørgsmål. Vi har
samlet et sammendrag af deres kommentarer.
Lange svartider
Mange oplever, at der kan gå rigtig langt tid, fra man har søgt jobbet, til man får et
afslag. Nogle kunne ønske, at hvis man allerede var sorteret fra tidligt i processen, at
man så også hurtigt fik afslaget.
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Hvis du ikke hører fra os, så er jobbet besat til anden side
Dette er en frase som flere og flere møder. Det accepteres af de fleste, men vurderes
også til at være en nem omgang for virksomheden. Det kan altså betragtes som en
neutral løsning, der hverken påvirker virksomhedens brand negativt eller positivt.
Indholdet af afslaget
Der er flere, der kunne ønske sig, at virksomhederne var bedre til at skrive deres afslag,
så det ikke er et rent standardsvar.

Konklusion/indsatsområde
De fleste virksomheder har styr på at få givet afslaget. For nogle er der dog mulighed
for at stramme op på denne del af processen. Og for en større del kan det være
relevant at se på, om afslagene kan gives hurtigere.
Der vil for de fleste virksomheder være en ide i at give nogle bedre, mere uddybende
afslag. Afslag, der giver mere mening, og som ikke bare er standard. Det vil dermed
være muligt at give et godt indtryk af virksomheden på trods af, at det ikke blev job til
den enkelte i denne omgang.
Der er ikke tale om helt individuelle svar. I stedet er det muligt i afslaget at skrive hvad
man har lagt vægt på i processen – både i forhold til indkaldelse til samtale og i forhold
til det endelig valg. Det er muligt, at beskrive hvilken profil vedkommende der fik jobbet
har.
Det er på denne måde stadig et ”standardsvar” men med indhold, som de andre
jobsøgere kan bruge til noget.
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Hvor kommer det næste job fra?
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Hvordan har du størst
mulighed for at få dit næste job? (Ét svar var muligt).

Hvordan har du størst mulighed for at få dit
næste job?
Via en opslået stilling
Via netværk

14%

21%

Via uopfordret jobsøgning

7%
Bliver fundet i en CV-database
eller LinkedIn

8%
6%
8%

Via rekrutterings- eller vikarbureau

36%
Bliver selvstændig
Andet

F IGUR 7

Med en klar overvægt svarer 36%, at de forventer, at de skal finde deres næste job via
deres netværk. På andenpladsen svarer 21%, at de forventer at få job gennem en
opslået stilling. Næsten ligeligt vurderes mulighederne for at få job via uopfordret
jobsøgning, at blive fundet i en CV-database eller LinkedIn, at få job gennem et vikareller rekrutteringsbureau. 7% vurderer, at deres største mulighed er at blive selvstændig.
Endelig er der 14% der svarer, at der skal noget helt andet til, for at de finder næste job.

Konklusion/indsatsområde

Det er en god blanding af veje, som jobsøgerne mener at næste job kan komme fra. Til
virksomhederne fortælle det, at de også gør klogt i at sprede deres rekrutteringer ud
over flere kanaler. Det er der mange virksomheder, der allerede gør. Virksomhederne
skal sikre sig, at de jobsøgende oplever at blive taget lige seriøst uanset hvilken kanal,
de kommer igennem. Og for nogle virksomheder skal alle aspekter tænkes seriøst med
ind i virksomhedens rekrutteringsproces for at skabe maksimal employer branding.
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Hvad vægter virksomhederne mest, når de ansætter?
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Hvad tror du, er vigtigst
for virksomhederne, når de ansætter? (Mere end ét svar var muligt, derfor er der samlet
mere end 100%).

Hvad tror du, er vigtigst for
virksomhederne, når de ansætter?
ANDET

11%

DIT NETVÆRK

15%

MOTIVATIONEN

41%

UDDANNELSE

34%

ALDER

21%

FLERE ÅRS RELEVANT ERHVERVSERFARING

71%

FLERE ÅRS GENEREL ERHVERVSERFARING

15%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

F IGUR 8

Den relevante erhvervserfaring vurderes af hele 71% til at være vigtigt for
virksomhederne, når de skal ansætte en ny medarbejder. Overfor står, at 15% vurderer
generel erhvervserfaring som det vigtigt.
41% vurderer, at motivationen er det vigtig for arbejdsgiverne. Og på tredjepladsen
med 34% kommer uddannelse.
Det er også værd at bemærke, at 21% vurderer alder til at være en væsentlig faktor i
virksomhedernes rekruttering.

Konklusion/indsatsområde
For virksomhederne handler det om at undersøge, om ovenstående billede er det
korrekte: Afspejler respondenternes forventning virksomhedens egen vægtning?

16

Sådan oplever jobsøgende rekrutteringsprocessen 2015 // Jobfisk.dk

Til de job, hvor den relevante erhvervserfaring ikke er det vigtigste, handler det om at
præcisere, hvad det er for en profil og hvilken baggrund, som virksomheden er ude
efter. Virksomhederne skal passe på med ikke at falde i den fælde, at de efterspørger
en masse kompetencer, som ikke er nødvendige for at bestride det konkrete job.

Hvad frasorterer virksomhederne på?
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Har du oplevet, at du
bliver sorteret fra på baggrund af politisk overbevisning, religiøs overbevisning, etnicitet,
køn, alder, andet eller nej, det har jeg ikke oplevet?

Har du oplevet, at du at bliver sortereret
fra på baggrund af:
ANDET

33%

NEJ, DET HAR JEG IKKE OPLEVET

40%

POLITISK OVERBEVISNING

2%

RELIGIØS OVERBEVISNING

0%

ETNICITET

2%

KØN

10%

ALDER

40%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

F IGUR 9

Som jobsøger kan man opleve, at man bliver sorteret fra af ikke faglige grunde. Vi har
spurgt, hvordan deres oplevelse er i forhold til at blive sorteret fra pga. politiske eller
religiøs overbevisning, etnicitet, køn og alder. 40% har aldrig oplevet, at blive sorteret fra
i rekrutteringsprocessen på baggrund af en af disse ting.
Politisk overbevisning og etnicitet opleves som en forhindring ved 2% af de adspurgte.
Der er kun en enkelt af respondenterne der har oplevet at blive sorteret fra pga. religiøs
overbevisning.2
2

Da der ikke er spurgt ind til folks etnicitet, religiøse og politiske overbevisning kan det ikke siges om undersøgelsen er
repræsentativ på dette punk.
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Alder
Det, som opleves som den største forhindring, er alder: 40% mener, at deres alder har
været en hindring i forhold til at komme i betragtning til et konkret job.
Køn
10% har oplevet, at deres køn har været brugt som begrundelse for, at de ikke kom i
betragtning til en konkret stilling.

Konklusion/indsatsområde
Der er hos nogle jobsøgende en oplevelse af, at de til tider bliver sorteret fra uden
begrundelse i deres faglige kompetencer. For virksomhederne handler det om at
komme disse oplevelser/fordomme i møde. Nogle gange vil et afslag, hvor der står
hvem man har ansat eksempelvis vise, at alder ikke var et kriterie.

Brugen af rekrutteringsbureauer
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Har du søgt jobs opslået
gennem et rekrutteringsbureau?

Har du søgt jobs opslået
gennem et rekrutteringsbureau?

17%
Ja
Nej

83%

F IGUR 10

Brugen af rekrutteringsbureauer har i en periode været stødt stigende. Dette ses også
på det antal af de adspurgte, der har søgt et job, hvor et rekrutteringsbureau var
involveret.
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83% svarer, at de har søgt et job gennem et rekrutteringsbureau. Det er altså som
jobsøgende svært, at komme uden om kontakten til rekrutteringsbureauer på et eller
andet tidspunkt i løbet af ens tid som jobsøgende.

Hvem klarer rekrutteringen bedst?
Nedenstående figur viser de jobsøgendes svar på spørgsmålet: Hvem klarer
rekrutteringsprocessen bedst: rekrutteringsbureauerne, virksomhederne eller er de lige
gode? (Vi har kun spurgt de, der har søgt job gennem et rekrutteringsbureau)

Hvem klarer rekrutteringsprocessen
bedst?
LIGE GODE

43%

REKRUTTERINGSBUREAUERNE

21%

VIRKSOMHEDERNE

36%

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

F IGUR 11

36% svarer, at virksomhederne selv klarer rekrutteringsprocessen bedst. Under en
fjerdedel, 21%, svarer, at rekrutteringsbureauerne er dem, der klarer
rekrutteringsprocessen bedst. En overvejende del på 43% oplever, at
rekrutteringsbureauerne og virksomhederne er lige gode i rekrutteringsprocessen.
Det er her værd at bemærke, at rekrutteringsbureauerne, som lever at rekruttere, er
dem, der får den dårligste score. Det kunne være et indsatsområde for naturligvis
rekrutteringsbureauerne, men også for virksomhederne, der hyrer dem, da
kandidaternes oplevelse af processen også falder tilbage på virksomheden.

Konklusion/indsatområde
Rekrutteringsbureauerne halter lidt efter virksomhederne i forhold til den samlede
vurdering af rekrutteringerne. Det kan selvfølgelig skyldes, at der er højere forventninger
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til rekrutteringsbureauernes indsats, og derfor større risiko for at blive skuffet. Uanset
hvad er der nogle rekrutteringsbureauer, der kan have gavn af at gennemgå deres
processer i forhold til kontakten med de jobsøgende.

Baggrundsfakta
Vi har selvfølgelig også samlet lidt baggrundsinformation om de mennesker, der har
deltaget i undersøgelsen.

Køn

Er du

41%
59%

Mand
Kvinde

F IGUR 12

184 (59%) af besvarelserne kommer fra kvinder. 127 (41%) kommer fra mænd.

Alder

Din alder
8%
5%
20%
31%
36%

21-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
>60 år

F IGUR 13
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Aldersfordelingen er som følger: 0 personer under 20. 24 (8%) personer i gruppen 21-30
år, 63 (20%) personer i gruppen 31-40 år, 111 (36%) personer i gruppen 41-50 år, 96 (31%)
i gruppen 51-60 år, 17 (5%) personer i gruppen over 60 år.

Aktiv jobsøgende?
Vi har spurgt respondenterne om deres situation lige nu.
Hvilken beskrivelse passer bedst på dig:
2%

8%
Aktiv jobsøgende
Er i job, men har søgt job
inden for de sidste to år

26%

Det er mere end to år siden,
jeg sidst søgte et job

64%

Andet

F IGUR 14

64% fortæller, at de er aktiv jobsøgende lige nu, og 26% at de pt. er i et job, men har
søgt job inden for de sidste to år. 8% at det er mere end to år siden de sidst har søgt job.
2% har svaret andet.
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De jobsøgendes kommentarer til rekrutteringsprocessen
Til sidst i spørgeskemaet fik respondenterne mulighed for at give en sidste kommentar
med til deres oplevelse af rekrutteringsprocessen. Det var der rigtig mange, der gjorde faktisk gav over 20% en sidste kommentar med på vejen.
Alle disse kommentarer er samlet i Bilag 1.
Kommentarerne er der ikke blevet sorteret i. De fremstår, som de er skrevet i
spørgeskemaet. For dem der ønsker at læse dem, er der mange kommentarer, som
kan bruges til at stille spørgsmål til rekrutteringsprocessen i virksomheden eller
rekrutteringsbureauet.

Afsluttende kommentarer
Virksomhedernes og rekrutteringsbureauernes mål er at gøre deres rekrutteringer
effektive og skaffe dem den helt rigtige kandidat til jobbet. Og i den proces handler
det om at stille virksomhed og den konkrete stilling i et positivt lys.
Undersøgelsens svar og medfølgende kommentarer fra de jobsøgende viser dog, at
det langt fra altid er den oplevelse alle får.
I en periode med mangel på jobs og pressede virksomheder har rekrutteringsprocessen
som en vigtig del af virksomhedens employer branding måske ikke været prioriteret
særligt højt.
Når virksomhederne igen oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver deres
employer brand en vigtig del af tiltrækningen. Undersøgelsen giver virksomheder og
rekrutteringsbureauer et indblik i mulige indsatsområder i forhold til at give jobsøgende
en generel bedre oplevelse af den enkelte rekrutteringsproces. Dermed arbejder
virksomheden/rekrutteringsbureauet også med deres employer brand og den positive
opfattelse af dem. Arbejdet med virksomhedens employer brand vil fastholde og
forbedre virksomhedens evne til at rekruttere og fastholde de helt rette medarbejdere.
Ofte kan virksomhedens egne medarbejdere være de mest kritiske læsere af de
opslåede stillingsannoncer.
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Bilag 1
Respondenterne fik mulighed for at give en generel kommentar til deres oplevelser ar
rekrutteringsprocessen. Det var der over 20% der gjorde.
Her finder du den samlede og uredigerede oversigt over disse kommentarer. For
virksomhederne er der megen viden at hente her.





















Jeg har haft størst succes med mit CV, da jeg ad denne vej er blevet kontaktet
af rekrutterings- og virksomhedskonsulenter. Senest her i fredags☺
Det hårdeste i min jobsøgning var de lange processer med gentagende
samtaler med arbejdsgivere. 3-4 samtaler, test osv. og så alligevel ende med
nitten.
Jeg foretrækker, at virksomhederne rekrutterer direkte, fordi
rekrutteringsbureauerne har en tendens til at satse på de "sikre kort" i stedet for
de utraditionelle.
Rigtigt mange rekrutteringsfirmaer glemmer at jobsøgere kan sikre kommende
kunder. Ansøgere behandles dårligt. Aftaler holdes ikke, der gives ikke feedback,
de kommer med dårlige undskyldninger. Mange jobsøgere snakker sammen og
de gode firmaer fremhæves.
Er villig til at pendle langt, men virksomhederne er ikke interesseret.
Jeg er aldrig blevet kontaktet af et rekrutteringsbureau, til trods for at jeg har
mange CV'er liggende ude hos forskellige rekrutteringsbureauer.
Det er vigtigt at behandle ansøgere med værdighed.
Det ville være rart at få mere end et tamt standard afslag - der ligger altid flere
timers arbejde i både søgning, research og tilpasning af ansøgning og CV til den
specifikke stilling.
Overhold altid de tidsfrister som I angiver. Det er stressende at vente. Efter en
samtale bør man få besked pr telefon, hvor det er tid til et par forklarende
spørgsmål.
Syntes desværre tendensen med at "desværre, der er kommet så mange
ansøgere til stillingen, at vi ikke kan give dig nogen grund til det ikke blev dig".
Det er ærgerligt, da det betyder ufatteligt meget i forhold til ens videre søgen.
Jeg synes generelt at der 'pisses' på de arbejdsløse. Vi regnes ikke for noget og
der kan vælges og vrages, og mest det sidste, og ikke altid på en pæn måde.
Er lidt undrende over firmaerne ofte sorterer en fra når de ser alder eller kan se
på cv man ikke er ung. Specielt da de ofte søger erfarne folk.
Skriv meget gerne hvor arbejdsstedet er, og hvor mange timer, det er. Det er ikke
altid, man kan se det i annoncen eller hvis det bliver slået op på LinkedIn eller
andre steder online.

23

Sådan oplever jobsøgende rekrutteringsprocessen 2015 // Jobfisk.dk



















Man bruger lang tid på en ansøgning og er måske heldig at få et afslag, men et
meget standard som du ikke kan bruge til en skid! Det er meget demotiverende.
Når man ringer har folk sjældent tid til at snakke.
Virksomhederne ved, at det er krisetider, så de kan stort set behandle
ansøgerne, som de vil. Og det gør de så ret ofte.
Afsæt den fornødne tid. Inviter altid til en 2. samtale. Vær åben over for
uventede spørgsmål om organisationen, ledelsen, det psykiske arbejdsmiljø,
arbejdsglæde, social ansvarlighed. Husk at afsætte buffer tid og tid til pauser
mellem jobsamtalerne på en dag - og sørg for at man ikke møder den næste i
samtalerækken lige efter ens egen samtale! Giv bedre muligheder for perioder
med nedsat tid, orlov osv. Turde at ansætte folk der er anderledes end flertallet i
virksomheden. Giv altid telefonisk svar ved afslag efter en jobsamtale. Vær ærlig
på den gode måde, når en ansøger ønsker at få uddybet, hvorfor han/hun ikke
fik jobbet.
Jeg vil gerne, at de skriver altid tilbage om status.
Det vigtigste er at man gider at sende en mail med et afslag, og da man mange
steder sorterer fra sikkert på grund af alder, så enten skriv at man ønsker en yngre
person så man ikke sidder og bruger tid på at skrive en unødvendig ansøgning,
det viser at man ikke har respekt for ansøgeren. Hvis man sorterer fra på grund af
alder, afstand eller andet så giv et hurtig afslag på baggrund af at man ikke
opfylder kriterierne, så man ikke skal vente på et svar som man måske ikke får
fordi der var mange ansøger eller man ikke har så meget pli i firmaet. Jeg søger
aldrig igen i et firma der ikke gider at svare tilbage og siger det samme til andre
at der er ikke værd at søge, samt køber deres vare hvis der er den mulighed, for
de har givet et dårligt indtryk ad firmaet.
Den er for lang. Der tales/tænkes mere end at ansætte.
Det virker meget uhøfligt ikke at blive ringet op, når man har lagt en besked på
kontaktpersonens telefonsvarer.
Virksomhederne forventer at få en meget klar fornemmelse af jobsøgernes
kvalifikationer og motivation, uden dog at yde det samme tilbage, så
jobsøgeren får en tilsvarende fornemmelse af, hvordan virksomheden fungerer,
og hvad de forventer af en ny medarbejder. Samtidig "glemmer" de at melde
tilbage, når en ansøger ikke længere er interessant.
Test kan opleves som krænkende, når der er uprofessionel behandling og dårlig
tilbagemelding. Har det 2 år efter stadig skidt når jeg tænker på det, så det
lader jeg være med at tænke på og prøver at tilgive.
Det er træls, at med mange års erfaring til et job, at så virksomheden ønsker
"gratis månedspraktik" og samtidig ikke vil betale fuld markedspris, når man er
senior.
Min absolut værste oplevelse som jeg stadig arbejder på at gøre noget ved, er
at jeg som det eneste sted overhovedet har oplevet ikke at kunne få svar på
konkrete spørgsmål i forhold til feedback efter afslag på ansøgning hos min egen
fagforening. Det er meget frustrerende at opleve at de som påberåber sig at
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kunne hjælpe en i arbejde er dem der giver den værste behandling til
jobsøgere.
Har oplevet flere gange at være til samtale og så ikke få nogen tilbagemelding.
Når man nu gerne ser, at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, ville det
være rart med nogle optimistiske ordvalg i annoncerne. Manglen på samme er i
min optik, at man IKKE er interesseret; og dermed spilder man alles tid, for vi skal
jo søge!!!
Rekrutteringsbureauer er generelt for selvhøjtidelige og mangler erfaring fra det
praktiske liv. Opstiller ønsker/krav som er skudt langt over målet.
Utidssvarende og alt for lang.
Der er stor forskel på processen og måden man ansøger på. Og stor forskel på
håndteringen. Og hvor stor professionalisme der udvises. Og så mener jeg, at
flere virksomheder bør bruge mere kvalitet på at sælge sig selv og virke attraktiv
for ansøgerne end bare at præsentere stillingen og hvad de stiller af krav.
Mange kan blive bedre.
Jeg oplever, at virksomhederne alt for ofte tænker helt ensporet på sig selv, når
de leder efter nye medarbejdere - de glemmer helt, at den måde, de håndterer
ansøgere på, er et stærkt udtryk for, hvem de er. Det kaldes også employer
branding. Det mangler i stor stil.
Vil man have job igennem vikar- og rekrutteringsfirmaer, så skal man selv være
aktiv: Sørge for hele tiden at opdatere CV, personligt henvende sig til vikar- og
rekrutteringsbureauerne både personligt og pr. telefon. Dvs. gøre sig til et "kendt
ansigt"/en person som altid dukker op til den bestemte type job. Jeg henviser
også andre velkvalificerede medarbejdere i mit netværk til bureauerne. Derved
gør jeg også mig selv til et "kendt ansigt".
Ønsker information i løbet af selve processen.
Jeg synes, det er et problem, at man skal ansøge via computere, der vælger en
fra typisk pga. uddannelse eller for lille erhvervserfaring. Jeg passer ikke lige ind i
de kasser, man kan krydse af, så jeg kommer sjældent forbi computeren, selvom
jeg har erfaringer og kvalifikationerne til jobbet...
Processerne er generelt langvarige.
Der bliver først set på alderen, derefter uddannelse. De ser ikke på
erhvervserfaring. I dag skal alle helst være akademikere, hvilket er trist.
Virksomheder er generelt lang tid om at svare, når ansøgningsfristen er udløbet.
De glemmer, at de jobsøgende ofte meget gerne vil i job hurtigt.
Meget svingende.
De har ekstremt mange requirements til dem der søger...
Jeg er ofte stødt på virksomheder, der ”opfordrer alle, uanset køn, alder…” til at
søge, samtidig med at felterne ”Køn” og ”Alder” er obligatoriske i deres HRsystem. Det er i mine øjne den lige vej bagud af troværdighedsskalaen. Og så
har jeg aldrig forstået hvorfor virksomheder venter med at sende afslag til de, der
ikke kommer til samtale, til efter der er blæk på en ansættelseskontrakt - en
proces, der typisk tager mellem 1 og 1½ måned. I X virksomheds
[virksomhedsnavn fjernet] tilfælde tog det dog 6 måneder...
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Meget lidt kompetencebaseret og konservativt med erfaring fra lign. job i 3 - 7
år.
Mine råd til rekrutteringsprocessen: Erstat test med dialog. Erstat gode/svage
sider med dialog om konkrete arbejdsopgaver. Spørg i stedet hvordan den
enkelte vil håndtere en konkret arbejdssituation.
Jeg tænker, at man som virksomhed skal kigge lidt bredere på de ansøgninger
man får, og ikke kun indkalde de fx 5 mest egnede. Årsagen er, at når man selv
er så relativt dårlig til at beskrive, hvad det egentlig er, man har behov for måske fordi man på daværende tidspunkt ikke er færdig med at overveje, hvad
behovet egentlig er, så skal man afsøge mulighederne lidt bredere. Så ville man
- i mange tilfælde ende op med et bedre resultat. Og så lad være med at
fokusere på, om man lige skriver, at man brænder præcis for netop den
virksomhed. Det er blår. Det er jobbet, indholdet, kollegaerne, arbejdsmiljøet og
så meget andet, der betyder noget. IKKE logoet.
Alt for stor fokus på uddannelse eller branchen end der bliver kigge på
bevægelse, motivation og erhvervsbeskæftigelse - en sælger skal f.eks. være
cand. ... eller HD eller master – I stedet for at kigge på effektivitet, samarbejde og
resultater. Gennem min erhvervserfaring, er nogle af de bedste og mest
kompetente er baseret på drive, motivation, personlighed mere end at de har
en høj akademiske uddannelse. Stillingsfunktioner bliver mere og mere
specialiseret - processen med virksomhed og menneskelige værdier forsvinder selv over for kunderne.
Der burde være en lov imod HR.
Virksomhederne er for længe om at give afslag. Tit får jeg først afslag et par mdr.
efter deadline. Hvis man er sorteret fra i første omgang, så send dog afslaget
med det samme.
Der er alt for mange aktører på marked som hjælper virksomhederne i
processen. Det giver en voldsom fragmentering af jobbene. De mange aktører
gør også at mange job ikke bliver opslået. Bureauer er desuden skyld i at, der er
blevet en voldsom fokus på det at have den helt rigtige uddannelse. Så den lidt
skæve profil, der måske er mere innovativ og nytænkende bliver sorteret fra alt
for tidligt. Gør rekrutteringsprocessen mere personlig. Giv relevant feedback på
afslag. Det tager lang tid at skrive en god ansøgning, så seriøse virksomheder bør
kunne afsætte nogle minutter til at komme med feedback.
Rigtigt mange rekrutteringsfirmaer glemmer at jobsøgere kan sikre kommende
kunder. Ansøgere behandles dårligt. Aftaler holdes ikke, der gives ikke feedback,
de er ikke ærlige.
Jeg oplever at blive sorteret fra automatisk på grund af alder, men det er ikke
det svar jeg får, hvis jeg spørger.
Jeg blev for 14 dage siden kontaktet af et rekrutteringsbureau. Jeg har fleksibel
og mødte op samme dag til samtale med en repræsentant fra bureauet til trods,
at jeg var syg. Fik at vide at jeg ville få besked ugen efter. Jeg har stadig ikke
hørt fra dem. Det var en stilling, som jeg virkelig var meget interesseret, men som
ikke var slået op endnu. Det er for ringe efter min mening.
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Jeg har oplevet, at blive sorteret fra grundet manglende erfaring indenfor netop
det område hvor jeg har længst og stor erfaring. Meget mærkeligt.
Dårlig!
Det går for stærkt, hvorfor jeg desværre ikke er sikker på, at den
rekrutteringsansvarlige fremkommer med de bedste bud på en kommende
medarbejder (dette er ikke kun, hvad jeg har oplevet, men også feedback fra
andre ansøgere). Arbejder med serviceoptimering, og ikke som
rekrutteringsansvarlig!).
Jeg savner lidt at vide, om jeg får afslag fordi jeg har ramt ved siden af, eller om
der bare har været en langt mere kvalificeret kandidat. Det ville hjælpe enormt,
hvis man i afslaget fik at vide, hvem jobbet var gået til - alder, erfaring,
uddannelse og evt. hvorfor vedkommende blev valgt.
Der er for mange der stadig hænger i "stærke og svage sider". Jeg tænker at de
burde være mere opfindsomme.
Føler meget ofte, at firmaerne kun vil have unge mennesker med meget
erfaring. Jeg søger primært jobs som jeg ved jeg kan, men bliver fravalgt hele
tiden p.g.a. alder - det er i hvert fald klart min opfattelse. Det grå guld er vist ikke
så meget værd selvom der påstås noget andet rundt omkring. De går glip af en
god og stabil medarbejder.
Jeg synes, det er ærgerligt, at mange rekrutteringsfolk er så aldersforskrækkede.
De tænker ikke på, at de ofte vil få en mere stabil medarbejder ved at ansætte
en, som er i den sidste del af sin erhvervskarriere. De yngre skal ofte videre på
karrierestigen efter 2-4 år i en stilling og desuden er de mere ustabile pga. børn,
der skal passes.
Frustrerende.
Hvis jeg skulle skrive øvrige kommentarer, ville jeg komme til at skrive mange
sider. Så helt generelt - hvor er respekten henne for dem, som søger et arbejde.
Gennem krisen er der jo mange, som søger arbejde, og er uden skyld i deres
kedelige situation.
Der er ingen respekt for jobsøgers tid eller indsats og jeg har oplevet at blive sat
til at vente på en dato på en 3. og sidste samtale i over to måneder.
Det ville være dejligt, når man har udfyldt div. type og personlighedstest at
rekrutteringen vender tilbage med om man er den type de søger eller om de
mener at ens type hører til et andet sted i deres regi og rekruttering til andet
område.
Afslag er oftest standard svar der ikke giver en brugbar forklaring. Ofte svært at
komme i telefonisk kontakt efterfølgende.
Hej jeg vil give jer et helt andet input. Jeg har ikke svaret på de øvrige spørgsmål,
fordi det er slet ikke der, problemet med rekrutteringsbranchen ligger. Jeg har
selv gået ledig et par korte runder imellem mine lederjobs og har hjulpet andre
videre i deres karriere, så jeg har en del privat erfaring at vurdere ud fra. For mig
at se er problemet: 1. Headhuntere og rekrutteringsfolk tør kun at ansætte
profiler der har et præcist match til branche eller erfaring. I formår sjældent at
læse potentialet i personen ud fra de markedsvilkår, jeres virksomhed skal
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operere i. Omverden ændrer sig hastigt i disse år, og derfor har virksomhederne
ikke altid brug for mere af det de havde sidst. Fx skal indkøbere i stigende grad
vide noget om forandringsledelse og CSR for at kunne source de varer, der kan
give virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Det får man ikke ved at
ansætte endnu en af samme skuffe. Rekrutteringsbranchen har ikke fingeren på
pulsen ift. erhvervslivet kompetencebehov. Problem 2: Jobsamtaler hos
headhuntere er som at være med i X faktor. Man vurderes på om der er star
quality i samtalen mindre end om man som person har den nerve og den
personlighed der skal til for at fylde et job. Det var min mening. Held og lykke :-).
Rekrutteringsbureauer gør det sværere at gennemskue hvad man søger og på
hvilke vilkår.
Kunne godt tænke mig at virksomheder/rekrutteringsbureauer havde lidt større
forståelse for at man som ansøger bruger meget tid på at sende en god
ansøgning og derfor gerne, hvis man beder om det, kan få en begrundet
tilbagemelding for hvorfor man ikke gik videre i rekrutteringsprocessen. Dette vil
give en en bedre mulighed for at f.eks. kunne forbedre nogle punkter til næste
gang med søger en lign. stilling hos dem.
Er generelt skuffet over at jeg kan have mit cv inde i flere år og så kun et enkel
gang er blevet opfordret til at søge en stilling.
Trænger kraftigt til at blive genopfundet. Ikke bare opdateret, men helt ændret.
Brug mere tid på at sætte jer ind i ansøgernes ansøgninger, og brug resurser på
at lede lidt længere. After all er det jo ikke altid rekrutterings-eksperter der søger
arbejde, men mennesker der er havnet tilfældigt i ledighed, og har vidt
forskellige baggrunde. En knap så "frisksmurt" ansøgning kan jo godt gemme på
den rigtige medarbejder, men popsmarte keywords kan måske imponere den
der læser ansøgningen.
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