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Sociale medier &  
digital transformation
• Tidl. Christiansborg, Berlingske, Københavns Kommune mm.  

• Egen virksomhed i 5 år 

• Rådgiver B2B og B2C 

• Bestyrelsesmedlem i flere virksomheder og organisationer



Rekruttering på sociale medier

Employer  
branding

Job- 
opslag

AnnonceringIndholdsstrategi Employee  
advocacy



Indholdsstrategi

1. Formål 

2. Målgruppe og kanaler 

3. Indhold  

4. Annoncering  

5. Plan & mål

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn

Face 
book

Jobopslag
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projektled
er til vores 

digitale 
team  

Video: 
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Anna, 
giver 3 

tips til din 

Opslag m. 
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Projektled
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Linked 
In

Jobopslag
: Vi søger 
projektled
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Opslag m. 
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ting vores 

HR-
afdeling 
kigger 
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Insta 
gram

Jobopslag
: Vi søger 
projektled
er til vores 

digitale 
team  

  

Take-over: 
Projektled

er fortæller 
om 

teamets 
arbejdsop

gaver 
gennem 

Spørgsmål 
i stories: 
Har du 

spørgsmål 
til 

stillingen 
som 

projektled



Hvad gør jer interessante? 



Hvilke sociale medier er danskerne 
på?

Kilde: Danmarks Statistik

Facebook

Snapchat

Instagram

LinkedIn

Twitter

Pinterest 9%

10%

24%

24%

25%

67%

YouTube

3,7 mio brugere, sept 2017 =  
DK er en  FB-nation



Algoritmer 

• Likes 

• Kommentarer 

• Delinger 

• Klik  

• Tid 

https://emojipedia.org/facebook/



Det kreative jobopslag 





Employer branding ->  
vis arbejdspladsen frem 



Vis jeres resultater frem



5 trends -> Employee Advocacy

1. Personer vs. brand 

2. Synlig ledelse 

3. Virksomhedens brand  
rykker online 

4. Fra earned til paid media  

5. Gen Y og Z 



Eks 1.  
Giv den gas



Eks 2. Tag os med på job



Eks 3. Brug netværket 



EA: Sådan kommer du igang

1. Hvad er formålet? (effekt)  

2. Få ledelsen med på idéen  

3. Lav et internt spørgeskema 

4. Vælg de rette sociale medier 

5. Start med de interesserede - giv dem træning 

6.   Lav guidelines til alle medarbejdere  

7.   Lav godt indhold fra centralt hold  

8.  Udvid løbende med flere ambassadører   

9. Brug sociale samarbejdsværktøjer 

10. Bliv ved! (KPI’er, intern kommunikation mm)



Tak for i dag !

• Tjek astridhaug.dk for gratis ebog om rekruttering  
på sociale medier 


