
Jobglæde som værktøj i dit rekrutteringsarbejde



Thomas Dahlgaard

• Rekrutteringsdirektør i Jobindex A/S

• Ansvar for rekrutteringsafdeling, tekst & 

kommunikationsafdeling, medieafdeling og 

annonceafdeling

• Linieofficer i Hæren, Psykologi RUC, CBA

Arbejdet med ledelse, rekruttering, HR og 

uddannelse siden 1994.



Jobglæde som værktøj i dit rekrutteringsarbejde

Kandidater kan tillade sig at være mere kræsne end tidligere, og du skal som virksomhed ofte gøre 
mere for at rekruttere de medarbejdere, du har brug for. 

Jobglæde er et af de parametre der skiller din virksomhed ud fra mængden af arbejdspladser, og 
viser at du er en attraktiv arbejdsplads. Det kan du bruge i dit rekrutteringsarbejde. 



Kandidaterne stiller større krav i dag

I gamle dage

I dag

Jobglæde?



Fordi vi har velfærd, og fordi vi kan regne …
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Kandidaternes forventninger til rekrutteringsprocessen

Jobglæde September og august 2018



Målgruppen

1%

9%

18%

39%

20%

10%

3%

Ønske…

61 år+

56-60 år

46-55 år

36-45 år

27-35 år

19-26 år

Københavnsområdet 40%

Øvrige Sjælland 15%

Midtjylland 18%

Sydjylland 10%

Nordjylland 8%

Fyn 9%

1%

22%

31%
16%

19%

5%

2%

4%

Ved ikke/ ønsker ikke at…

Forskeruddannelse/ ph.d.…

Længere videregående…

Mellemlang videregående…

Kort videregående…

Erhvervsuddannelse

Erhvervsgymnasial…

Almen gymnasial…

Folkeskole

Køn Alder

Uddannelse Geografi

47% 52% 1% ubesvaret



Vil jobglæde på en ny arbejdsplads betyde noget for et 

eventuelt jobskifte?

88%

5% 7%

Ja Nej Ved ikke

Alle: 1.984 resp.



Hvor vigtig er jobglæde for dig i hverdagen?

70%

29%

1% 0% 1%

Meget vigtig Vigtig Mindre vigtig Slet ikke vigtig Ved ikke

Alle: 1.987 resp.



Taler du med nogen om jobglæde?

7%

37%

23%

13%

7%
11%

2%

Ja, min leder Ja, mine
kollegaer

Ja, min familie Ja, mine
venner

Andre Nej, jeg taler
ikke med
nogen om

arbejdsglæde

Ved ikke

Alle: 1.987 resp.



Word of mouth er gået online



Er det vigtigt, at jobglæde på danske arbejdspladser bliver 

synliggjort?

61%

31%

4%
1% 3%

Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

Alle: 1.984 resp.

92%



Jobsøgning er hårdt arbejde





Rekrutteringsprocessen

HR skal eje rekrutteringsprocessen 

og styrer derfor kommunikationen 

og oplevelsen af rekrutteringen.

Sæt HR faglighed i spil, det giver 

jobglæde – for HR og kandidaten.



Den røde tråd

At skabe den røde tråd i 

rekruttering kræver sammenhæng 

mellem brand, kanaler, 

virksomhedens hjemmeside, 

tilgængelighed, interview, roller og 

kommunikation.



Hvad er det første kandidaten gør i processen?

3%

1%

4%

1%

1%

3%

5%

6%

7%

8%

11%

24%

24%

29%

31%

32%

59%

67%

77%

Jeg søger endnu ikke efter information om ledige job inden for mit felt

Ved ikke

Andet

Opdaterede min Twitter profil

Opdaterede min Instagram profil

Så i Magasiner og fagblade

Så i de landsdækkende aviser

Opdaterede min Facebook profil

Gik på Job- og karrieremesser

Så i lokalaviser

Henvendte mig i min Brancheorganisation / fagforening

Kontaktede mit faglige netværk / fællesskaber

Begyndte at google om relevante job og virksomheder

Sendte mit CV til Rekrutteringsbureauer/ headhuntere

Kontaktede mine venner/bekendte/personlige netværk

Så på relevante virksomheders hjemmesider

Opdaterede min LinkedIn profil

Lagde et opdateret CV på jobsites

Gik på jobsites for at se, om der var nogle interessante stillinger

Alle: 2.354 resp.



Hvad har haft størst effekt?

29%

8%

1%

1%

1%

3%

3%

4%

5%

6%

7%

11%

24%

24%

31%

32%

59%

67%

Ved ikke

Andet 	_____

Min Twitter profil

Min Instagram profil

De landsdækkende aviser

Magasiner og fagblade

Job- og karrieremesser

Lokalaviser

Min Facebook profil

Min Brancheorganisation / fagforening

At google om relevante job og virksomheder

At søge på relevante Virksomheders egne hjemmesider

At sende mit CV til Rekrutteringsbureauer/ headhuntere

Faglige netværk / fællesskaber

Venner/bekendte/personlige netværk

Min LinkedIn profil

At have et opdateret CV på jobsites

Jobsites

Alle: 2.354 resp.



7%

59%

3%

25%

5%

Rekrutteringsbureauet Ansættende leder HR-afdelingen Ingen betydning Ved ikke

Alle: 2.354 resp.

Hvem foretrækker du at tale med, når du vil høre mere om 

stillingen?



Hvorfor foretrækker du dette valg?

1%

6%

1%

1%

1%

5%

5%

14%

65%

Ved ikke

Andet, notér

Ingen betydning hvem jeg taler med

De har bedre tid

De er mere tilgængelig

De ved mest om virksomheden

Jeg vil gerne stille spørgsmål som er mere følsomme

Jeg får mere rigtige og troværdige svar

De ved mest om den konkrete stilling

Alle: 1.644 resp.





Jobglæde

Antal forventede ansøgninger afhænger af om man er i job eller ledig

• 44% i arbejde forventer at skrive 1-10 ansøgninger, kun 16% af de ledige forventer dette

• 43% ledige forventer at skrive over 50 ansøgninger, kun 9% i arbejde forventer dette

89% synes, at der er vigtigt med et hurtigt svar på ansøgningen

• 7 ud af 10 ansøgere forventer at få en bekræftelse for modtaget ansøgning inden for samme uge 

efter ansøgningsfristen



Jobglæde

82% vil inden for 14 dage gerne have svar på, om de er gået videre i processen

• 68% mener, at det i høj grad er relevant at blive informeret om der er forsinkelser i processen

• 68% mener, at virksomheden bør sende en informationsmail, om hvor langt de er i processen

64% mener ikke det har betydning hvornår afslaget sendes – heller ikke op til en 

weekend

• 2 ud af 3 mener at afslaget bør indeholde en begrundelse for hvilke kompetencer der var 

udslagsgivende for valget af kandidat 




