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REKRUTTERING
IFØLGE PATRICK FRA 
THE MARKETING GUY

Find dit rigtige jobmatch! 

Det er
 Patrick!
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Intro
Hej med dig!

Du har måske åbnet denne e-bog fordi, at du sidder i samme situation som vi, 

i The Marketing Guy, har siddet i flere gange før. Nemlig hovedpinen, at skulle 

rekruttere den næste perfekte medarbejder. 

Det har vi prøvet en del gange efterhånden, og det samme har vores kunder.   

Vi ser dog også, at folk laver alle de samme fejl, som vi lavede, da vi skulle lave 

vores første jobopslag. Og det koster ikke blot rigtig rigtig meget tid - det koster 

også penge. Specielt hvis man skal annoncere opslaget på sociale medier, som 

vi har hjulpet med adskillige gange. 

Derfor er det ekstremt vigtigt, (viser det sig - for vi vidste det godt nok ikke i star-

ten) at man ved hvor man skal søge, hvordan opslaget skal se ud og hvilken type 

content man skal bruge. Disse 3 ting har været altafgørende for en hurtig ansæt-

telsesrunde med kandidater af høj kvalitet, uden for meget spild af ressourcer.

Disclaimer

The Marketing Guy er et bureau og vi har primært kun søgt konsulenter. Dog har vi 

hjulpet mange af vores kunder med at annoncere deres jobopslag og på den måde 

fået data på hvilke jobopslag der virker, og hvilke der ikke gør. 

Det er dette og egne erfaringer, der ligger til grund for denne lille e-bog, men det er 

helt sikkert ikke hele sandheden. Vi har meget at lære endnu og tager meget gerne 

imod dine erfaringer, hvis du har lyst til at dele. 

Men måske kan det hjælpe dig lidt på vej alligevel.
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Hvor søger man?

Netværk

Det absolut mest effektive er at ud-

nytte sit netværk og få nogle ind som 

andre har sagt god for.

 

Facebook (organisk)

Post deles fra virksomhedssiden og 

evt. af medarbejdere. Der køres deref-

ter annoncer på det. Vi skriver til folk 

i netværket, som vi kender godt og 

spørger om de også vil dele det.

Facebook Ads

Selvom der er kommet begrænsnin-

ger på segmenteringsmuligheder som 

alder og interesser, så er distribuering 

af jobopslaget stadig meget effektivt 

på Facebook og Instagram. I de fleste 

tilfælde er dette værd at teste.

 

Linkedin (organisk)

Post deles fra virksomhedssiden og 

evt. af medarbejdere. Vi skriver til folk 

i netværket, som vi kender godt og 

spørger om de også vil dele det.

 

The Hub

Giver forholdsvist relevante ansøgere. 

Vi plejer at bruge denne platform til at 

have opslaget liggende på, så ansøge-

re kommer ind igennem The Hub lige 

meget om de har set det på LinkedIn 

eller andre steder.

Jobindex

Dette kan virke godt, men bliver umid-

delbart også hurtigt dyrt. Derfor har vi 

brugt mest energi på andre platforme.

 

Det kan virke uoverskueligt at vide hvilke platforme, man skal søge nye medar-

bejdere på. Der er mange forskellige, og det er også meget forskellige kandidater, 

man får fra platform til platform. Nedenstående er vores erfaringer som bureau.
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Hvor søger man?
CBS Jobportal

Vi hører generelt rundt i branchen at 

de bedste kandidater ofte kommer fra 

CBS. Vi har prøvet at søge via Gradua-

teland, men nåede ikke at være online 

så længe før vi fik nok kandidater an-

dre steder fra, så denne er ikke valide-

ret til fulde.

LinkedIn Jobs

Dit job skal altid op på LinkedIn. Man 

kan både poste et job gratis og lægge 

penge bag, så flere ser det. Vi plejer 

at bruge Quick Apply-funktionen, så vi 

får en masse ind, og de gode af dem, 

beder vi ansøge via The Hub.

 

Jobopslag på eget website

Man går glip af den organiske trafik, 

som du får fra jobportalerne, men kan 

virke fint. Vi ser dog ofte, at det bliver 

lavet som en sløset side med dårligt 

layout, der slet ikke formår at sælge 

jobbet

Jobnet

Her kan man få rigtigt mange ansøge-

re ind. Desværre, er det vores erfaring, 

at mange af dem søger jobs uden helt 

at ville have det, fordi de er en del af 

dagpengesystemet. Man skal derfor 

bruge meget tid på at sortere i kandi-

daterne, og man kan spilde en del tid 

på samtaler med folk, der egentlig hel-

lere vil noget andet.

Vi er blevet anbefalet Ofir, men det er 

ikke noget vi har testet endnu.
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Jobopslaget

JOBOPSLAGETS FORMÅL 
ER AT FINDE EN PERSON, 

DER MATCHER VIRKSOMHEDEN.

DET KAN MAN IKKE 
UDEN AT VISE TYDELIGT, 

HVEM VIRKSOMHEDEN ER.
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Jobopslaget
De fleste jobopslag ligner hinanden. Derfor er det heller ikke tydeligt for en  

ansøger, hvorfor de skal søge hos din virksomhed frem for en anden. 

Gør det helt tydeligt hvilken type mennesker I er, så vil de samme mennesker 

blive tiltrukket af det. Hos TMG har vi gjort det med:

• Uformel og sjov jobbeskrivelse

• Links til sjove ting virksomheden har lavet: Rap-video, cases el.lign.

• En video lavet specifikt til opslaget, som viser mennesker og kultur

Vi har kørt mange jobopslag for Shaping New Tomorrow, og de har nu fået lavet 

en virkelig god rekrutteringsside, som virkelig viser hvem de er. Man ser mange 

andre store virksomheder, som nøjes med at lave en side, kun med tekst, der 

beskriver flere forskellige jobs i én lang opremsning. Brugervenlighed og tilgæn-

gelighed bør prioriteres lige så højt, som på resten af dit website. 

Virksomheden skal sælges først!

En af de største fejl vi oplever er, at virksomheder først skriver hvad de vil have, 

og ikke hvad de kan give. Dette er ekstremt vigtigt! 

https://career.shapingnewtomorrow.com/


8

Jobopslaget
Ofte modtager vi et jobopslag, som har følgende liste:

• DU ER ANSVARSBEVIDST!

• DU ER STRUKTURERET!

• DU ELSKER AT OMSTILLE DIG TIL ET AKTIVT MILJØ!

Dette, og 1000 varianter af det, er blevet skrevet igen og igen i jobopslag.  
Det er hamrende kedeligt, og det får de færreste til at søge.

Start istedet med:

• Vi er på en rejse mod [mål]...

• I virksomheden går vi op i…

• Din arbejdsdag ville se således ud…

Så vil jeg som ansøger kunne vurdere om det er den rejse, hverdag og værdier, 
som jeg kan se mig selv i.
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Content
Der er rigeligt med jobs for tiden. Problemet ligger i langt højere grad i at finde 
dygtige og relevante ansøgere, som gider at arbejde for din virksomhed.  
Derfor er det også helt utroligt, at vores eget første jobopslag så sådan her ud:

Det er Nick, der lige har gang i en falsk samtale for at se lidt virksomheds- 
agtig ud… Det er kedeligt, intet-sigende og ligner alt andet. 

Det fortæller INTET om hvem vi er som virksomhed. Det ligner ikke ligefrem en 
spændende hverdag, og de eneste der ville være oppe at køre over dette job er 
prætentiøse personer, der går usandsynligt meget op i skærme og at se seje ud 
med en mobil i hånden. 

Vi forstod først senere, at for at finde kandidater der passer godt ind,  
skal vi turde vise hvem vi selv er først.
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Content
The Marketing Guy job content

Her kan du se et lille udsnit af det content som vi har produceret gennem tiden i 
kronologisk rækkefølge.

← Med denne video    

begyndte vi at forstå noget

Så lavede vi en simpel video med en 

Patrick der fortæller om os (Og med 

elendig lyd), men her kom vi faktisk 

ret langt →

https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2448863688770979
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2773544179636260
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2448863688770979
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2773544179636260
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Content

← I næste ansættelsesrunde 

lavede vi en lille highlightvideo 

af alt vores almindelige content, 

samt nogle af vores optagelser 

fra vores fredagsbarer og lign. 

Dette giver et fedt indblik i vores 

kontor og dagligdag

← Noget af det letteste at gå til 

for alle virksomheder vil være 

at lave en simpel video, hvor en 

person fortæller lidt om jobbet. 

Tilføj gerne et lille sjovt twist, hvis 

muligt

Her joker vi lidt på “er du den fødte 

[indsæt jobfunktion]”-tendensen, 

samtidig med at vi får afgrænset 

hvad vores kultur i hvert fald ikke er  

→

https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2774690862854925
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2934772350180108
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/3184116098579064
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2774690862854925
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2934772350180108
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/3184116098579064
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Content

Før videoer som dem her, brugte vi utroligt lang tid på jobsamtaler med forkerte 
mennesker. Det var spild af tid, penge og energi!

← Content der bare viser et 

portræt af virksomheden, her i 

form af Nick der gæster “At Tur-

de”-podcasten, har også virket 

godt for os

Noget af det sværeste for en ansøger 

at forstå ud fra et jobopslag, er hvad 

man får ud af det, og hvordan ens 

dagligdag vil se ud. Her forklarer Mik-

kel om vores onboardingforløb, som 

vi har lavet til et brætspil  →

https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/752885672389130
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/2934772350180108
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/3311972122460127
https://www.facebook.com/1493757467614944/posts/752885672389130
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Det var det… Men…
… Der er mere. Meget mere. For hvis vi har lært en masse om jobopslag, så kan 

du gange det med 10, når det kommer til:

• Interviewspørgsmål

• Øvelser/tests

• Kvantificering af resultater

Dét overvejer vi at samle noget info omkring, hvis det er relevant, så send en 

mail til pw@themarketingguy.dk. Det er nemlig Patrick, der har lavet det, så sig til 

ham, at du også gerne vil høre hans tanker om ovenstående. 

Tak fordi du læste med!

Patrick Wolffgang
Co-Founder, The Marting Guy

mailto:pw%40themarketingguy.dk?subject=Hej%20Patrick%2C%20jeg%20har%20l%C3%A6st%20jeres%20rekruterings%20e-bog%20...

