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Rekrutteringsanalyser &
Håndbogen i Moderne jobsøgning

http://www.ballisager.com/media/9484/rapportsammendrag_2011__6_.pdf
http://www.ballisager.com/media/30553/konsulenthuset_ballisagers_rekrutteringsanalyse_2012_-_sammendrag.pdf


Mangel på arbejdskraft er neonklar !! ???????





120.000 ledige
14.000 akademikere
Ledighed i alt 4,5%
Ledighed elektrikere 1,1%
Ledighed ingeniører 2,2%

Ledighedssituation - fakta





Engelsktalende er virksomhederne heller ikke vilde 
med…

57%af alle virksomhederne siger det er svært 

eller umuligt at få job hos dem, hvis man kun taler engelsk



Og der mangler også praktikpladser…wtf



Mangler vi arbejdskraft??
Lad os lige del-konkludere…

Overskrift: Mangler vi arbejdskraft

Generelt Specifikke områder

Nu Nej!

I mindre grad + 
Kræsenhed
Rekrutteringsprocessen 
på REPEAT

Om 8 år Næppe Øget risiko



Skaf et godt felt 
– 10%

Vælg den rigtige 
– 90%

Analyser behovet
Annoncer
Tiltræk
”Post and pray”

Rekrutteringsprocessen
Afdæk motivation
Afdæk fagligt niveau
Afdæk fagligt potentiale
Afdæk personlige og sociale komp.
Interviews / Tests / cases / Ref



96% virksomheder bruger ikke video til at annoncere jobs

84% spørger ikke til lønforventninger inden samtalen

9% har en skriftlig strategi for Employee advocacy

I en normal rekrutteringsproces bruges 4 timer på 1. screening
52% af virksomhederne bruger slet ikke Linkedin…

Indikatorer på, at rekrutteringsprocessen er 
”kørt fast”



✓ Employee advocacy
✓ Uddannelsessamarbejde
✓ Få styr på jeres WHY
✓ Brug marketing-teknikker
✓ Bryd den sproglige magelighed

Skaf et godt felt 
– 10%

Vælg den rigtige 
– 90%

Analyser behovet
Annoncer
Tiltræk
”Post and pray”

Rekrutteringsprocessen
Afdæk motivation
Afdæk fagligt niveau
Afdæk fagligt potentiale
Afdæk personlige og sociale komp.
Interviews / Tests / cases / Ref

Skaf et godt felt 
– 50%

Vælg den rigtige 
– 50%



Overskrift: Mangler vi arbejdskraft

Hvad er mest attraktivt hos en kommende 
arbejdsgiver? 18-30 år

31-50

år

51+ 

år
Total

At virksomheden har et godt brand 10% 8% 12% 10%

At der er gode muligheder for at komme på efteruddannelse 17% 20% 14% 15%

At der tages initiativ til kollegiale arrangementer hyppigt 14% 7% 5% 8%

At mine og virksomhedens resultater er synlige 19% 16% 22% 16%

At virksomhedens værdier er tydelige og efterleves 32% 31% 36% 29%

At ledelsen er modtagelig for kritik 20% 21% 23% 18%

At jeg får mulighed for at blive dygtigere 79% 65% 45% 57%

At virksomhedens økonomi er sund 8% 13% 19% 11%

At der er sikkerhed i jobbet 40% 41% 46% 37%

Fleksible arbejdstider 22% 31% 25% 23%

Total (numerisk) 3343 2461 1562 7437
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