


Har din virksomhed en ledig stilling? Det kan være både 
tids- og ressourcekrævende at finde en ny medarbejder. 
Og så kan det ovenikøbet være dyrt at hyre den forkerte 
kandidat. Derfor er det yderst vigtigt, at du vælger den 
rette kandidat fra start.  
  
Der kan være mange fordele i at vælge at samarbejde 
med et rekrutteringsbureau, der har styr på sit kram og 
som kan hjælpe dig igennem hele processen. Det er dog 
også muligt at komme igennem processen selv. Her er 
det blot vigtigt, at du sætter god tid af til det.  
  
I denne guide gør vi dig klogere på, hvad du skal gøre for 
at ansætte den helt rette person til jobbet. 

Specificer jobbet 
Uanset om du får hjælp fra et rekrutteringsbureau eller 
står for ansættelsen alene, er det vigtigt at bruge tid på 
at få stillingen specificeret. Først og fremmest skal du 
have styr på jobbets specifikke opgaver. Ud fra det, kan 
du finde ud af, hvad medarbejderen skal kunne fagligt 
og personligt. Du kan stille dig selv disse spørgsmål: 
  

● Hvilke resultater skal medarbejderen komme i mål 
med? 

● Hvad går jobbet ud på helt specifikt? 



● Hvilke faglige kompetencer skal medarbejderen 
have? 

● Hvilke personlige kompetencer skal medarbejderen 
have? 

  
Når du har svaret på disse spørgsmål, er det lettere at 
sætte det sammen til et samlet jobopslag om, hvad 
stillingen kræver af den nye medarbejder, og hvad I 
kræver af den nye medarbejder. 

 

Skriv jobopslag 
Man skal huske på, at det ikke kun er jobansøgeren, der 
skal præstere. Det er lige så meget virksomheden, som 
skal forsøge at sælge sig selv. Det er i jobopslaget, at 
det kommer frem.  

I jobopslaget skal du huske: 
● Relevante informationer → Hvilken type virksomhed 

der er tale om, hvilket produkt eller hvilken 
serviceydelser I tilbyder samt beskrivelse af 
arbejdsopgaver og ansvarsområder. 
 

● Målrettet indhold → Find ud af, hvilken type du 
søger - personligt og fagligt - og gå derefter efter 
denne målgruppe. Personer med kortere 
uddannelse går for eksempel mere op i lønnen, 



hvorimod succeskriterierne betyder mere for unge 
og akademikere. Derfor skal du finde ud af, hvad du 
skal sætte mest fokus på i jobopslaget for at 
ramme den rigtige målgruppe. 
  

Search & selection 
Når du skal vælge den helt rette til jobbet, er det vigtigt, 
at du bruger tid på søgningen. Når du har skrevet 
jobopslaget skal det ud på forskellige portaler. Det kan 
eksempelvis være Jobnet eller Jobindex. Men det er 
også vigtigt, at den bliver annonceret og kommer ud til 
den rigtige målgruppe. Det kan den blandt andet komme 
gennem de sociale medier.  
  
Det er dog ikke altid nok at få kandidater gennem 
jobopslag. Det kan også være nødvendigt at lave en 
opsøgende search på ledige inden for branchen. Her kan 
du eksempelvis bruge offentlige CV-databaser eller 
bruge dit netværk. 
  
På baggrund af din search, skal du nu vælge en 
bruttopulje med kandidater, der matcher de 
grundlæggende krav. På baggrund af det udvælger du 
endnu en pulje, som du skal tage et telefonisk eller 
fysisk interview med, hvor du kan afklare eventuelle 
spørgsmål, samt rammerne for jobbet og stillingen. 
  



Jobsamtalen - find kandidatens 
kompetencer 
Når du har udvalgt de bedste kandidater, skal du have et 
personligt og dybdegående interview. I den 
sammenhæng kan det også være en god ide at lave en 
profilanalyse og/eller en case, så du kan være sikker på, 
at kandidaten er den rette til jobbet - både personligt og 
fagligt.  
  

Hvad er en case? 
En case kan bruges før og under jobsamtalen, som en 
del af rekrutteringsprocessen. Casen er en konkret og 
realistisk opgave, der tager udgangspunkt i 
virksomheden og relaterer sig til det job, som 
kandidaten søger. Det kan være en problemstilling, som 
eksempelvis har været en udfordring i hverdagen eller 
tidligere i den specifikke stilling. Casen kan bruges til at 
afdække kandidatens faglige og til dels også personlige 
kompetencer. 
  

Hvad er en profilanalyse? 
En profilanalyse kan hjælpe dig med at få et bedre 
indblik i kandidatens personlighedstype. 
Personlighedstypen kan betyde mere end du tror. Hvis 
personen ikke passer ind - i virksomheden, sammen 



med kollegerne og til opgaverne - mangler motivationen 
og arbejdsglæden også. Det kan have betydning for, 
hvor effektivt medarbejderen udfører sine opgaver. Det 
er derfor både vigtigt for dig og kandidaten at skabe det 
rette match fra start. 
  

Spørgsmål til jobsamtalen 
Et vigtigt skridt på vejen i forhold til at foretage den rette 
ansættelse ligger i at stille de rigtige spørgsmål til 
kandidaterne. Det er essentielt, at du igen kommer ind 
på både det faglige og personlige til jobsamtalen.  
 
Du kan starte med disse 4 spørgsmål: 
  

1. Hvorfor ønsker du at søge jobbet hos os? 
    Her finder du ud af motivationen for jobbet og 

hvor meget personen ved om virksomheden og 
dens opgaver. Det er vigtigt at vide, at personen 
har brugt tid på at sætte sig ind i virksomheden - 
det viser motivation. 

  
2. Hvad var den største succes og fiasko ved dit 

sidste job? 
    Ved at vise succeser og fiaskoer kommer du 

også ind på kandidatens stærke og svage sider, 
og du bliver klogere på, hvilke kompetencer 
personen virkelig har.  



  
3. Hvordan bærer du dig ad, når du skal løse opgave 

X? Kan du give et eksempel? 
    Her får du konkret bevis for, hvor god personen er 

fagligt til en opgave, som vil ligne den som 
vedkommende vil komme til at arbejde med hos 
jer. 

  
4. Hvis dine kollegaer skulle give en karakteristik af 

dig med få ord, hvad ville de så være? 
    Det er også vigtigt, at kandidaten passer ind i 

teamet personligt. Med en karakteristik fra en 
kollega, får du et godt indblik i, hvordan 
kandidaten ser sig selv udefra og hvad 
vedkommende kan byde ind med i din 
virksomhed. 

  
Husk også at lave en reference-opfølgning på de 
kandidater, der går videre fra denne fase. 

  

Afprøv kandidaten med Try & Hire - og 
undgå fejlansættelse 

Når du har fundet den person, som du mener passer til 
stillingen, kan det være en fordel at afprøve kandidatens 
kompetencer og match til virksomheden og stillingen 



inden den fulde ansættelse. På den måde er du sikker 
på, at det er det helt rette match. 
  

Få hjælp fra Kandidaterne 
Har du ikke mod på selv at gå i krig med 
ansættelsesprocessen? Det er der heldigvis råd for. 
  
Kontakter du Kandidaterne, har du mulighed for at 
outsource din rekrutteringsopgave og gøre brug af en af 
vores kandidater. Vi arbejder hver dag på at matche 
virksomheder med dygtig arbejdskraft. Vi sikrer os altid, 
at vi udvælger den bedst egnede kandidat til hver enkelt 
opgave. Derfor er et grundigt forarbejde altafgørende.  
  

Hvilke fordele er der ved at få din næste 
medarbejder gennem os? 

● Du får mulighed for at afprøve kandidatens 
kompetencer og match til virksomheden, inden du 
ansætter vedkommende. 
  

● Du får tilknyttet en konsulent, og vi står for alt 
arbejdet bag ansættelsen - såsom at lave jobopslag, 
kontrakt, samtaler, løn osv. Alt det klarer vi. 

  



● Vi kender til mange forskellige brancher, så vi kan 
nemt finde kandidater i vores netværk. Derudover 
har vi også en stor CV-database med kvalificerede 
ansøgere. 
  

● Du kan få lige den løsning, der passer til dig, om det 
så er fastansættelse, vikar eller Try & Hire. 

  
● Du sparer tid og ressourcer, og du kan fokusere på 

dine kerneopgaver, mens vi finder din næste 
medarbejder. 
  

Sådan foregår rekrutteringen med os 
1.  Du udspecificerer stillingen 
 
2.  Vi udarbejder  jobopslag og deler det på relevante 
platforme 
 
3.  Vi laver search & selection - med hjælp fra vores 
netværk og viden inden for branchen 
 
4.  Vi sørger for alt papirarbejdet både før og under 
ansættelsen 
5.  Du er med til at vælge den endelige og mest 
kvalificerede kandidat 
  



Med Kandidaterne får du effektiv og kvalitetsbevidst 
arbejdskraft, der er nøje udvalgt og som har fokus på det 
rette match mellem virksomhed og medarbejder. 
  
Tøv ikke med at kontakte os på hej@kandidaterne.dk 
eller tlf.: 70222204 for at høre mere om, hvordan vi kan 
hjælpe dig med at finde din næste medarbejder.  
 

 

 

 

  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 


