
hitta de 
lediga jobben.



Tiden när alla annonser låg hos Arbetsförmedlingen 
är förbi. I dag annonseras lediga jobb överallt – på 
jobbsajter, Google och sociala medier.

Det finns de traditionella sajterna som Monster, Career
builder och Platsbanken. Sedan finns det bemannings
företag, tryckta tidningar och företag som väljer att bara 
annonsera på den egna webbplatsen.
 
Låter det som en djungel? Lugn, nedan har vi sammanfattat 
allt du behöver veta! 

skapa automatiserade jobbevakningar 
Många av de större jobbsajterna har tjänster där du kan ange 
och spara egna kriterier och sökord. När ett ledigt jobb som 
uppfyller kriterierna sedan annonseras får du automatiskt 
ett mejl med länk till annonsen. Den tid och noggrannhet du 
lägger ned på dina bevakningar får du tillbaka i andra ändan. 
Vilket ger dig mer tid till  förbereda dig för intervjuer och 
skriva CV.
 
använd spindelsajter
Istället för att gå in på varenda jobbsajt kan det vara prak
tiskt att använda sig av en sökmotor som kollar igenom hela 
utbudet. Indeed.com och jobbrapido.com är två exempel på 
sajter som går igenom en stor mängd annonsportaler med 
en sökning. 
 
håll koll på utvalda arbetsgivare 
Har du en drömarbetsgivare? Lägg extra tid på att regel
bundet besöka dennes hemsida för att hålla koll på lediga 
tjänster. De flesta arbetsgivare har jobb annonserna på sina 
egna webbplatser och ibland också en kontaktperson som 
du kan kontakta för att stämma av rekryteringsbehovet. 
 

så hittar du de 
lediga jobben.



sociala medier 
Det blir allt vanligare att rekryterare själva söker upp 
kandidaterna, istället för att annonsera. Detta sker via 
kontakter och CVdatabaser, men också med hjälp av 
 sociala medier som LinkedIn och Facebook. Därför 
har du mycket att vinna på att hålla din digitala profil i 
toppskick.
 
ha en komplett profil 
Se till att ange all information som går att ange. En 
halv färdig profil ger ett sämre intryck. Till skillnad från i 
ett CV, där kort ofta är bättre, går det på sociala  medier 
att välja vilken information du vill att besökaren ska 
se.  Utbildningar, yrkeserfarenheter, övriga meriter och 
färdigheter är självklart viktiga, men lägg också till en 
kort beskrivning av dig som person och vad dina mål 
och ambitioner är.
 
håll informationen uppdaterad
Det första som möter besökaren är din profilbild. Se 
 därför till att den är aktuell och framför allt att den 
är professionellt tagen. Det andra är din titel – försök 
få som vana att alltid ändra vad som står om dig på 
 internet när någonting förändras i din arbetsroll. 
 
se över sekretessinställningarna 
All information på till exempel Facebook är inte menad 
för rekryterare, kollegor eller din chef. Sociala medier är 
viktiga ur rekryteringssynpunkt, men du kommer säker
ligen att använda dem privat också. Lägg därför tid på 
att kategorisera vem som ska få se vad av ditt innehåll. 
 
gör dig kontaktbar 
Om en rekryterare vill kontakta dig är det viktigt 
att din kontaktinformation snabbt går att hitta. I de 
 flesta  sociala medier går det att skicka  meddelanden 
direkt, men epost är ändå ofta att föredra som 
 kommunikationssätt.

 
 
 
 

nätverka – mer än att mingla
80 procent av de tjänster som förmedlas i Sverige 
kommer aldrig ut på annons. De dolda jobben är idag 
de flesta jobben, och nätverket har blivit allt viktigare för 
såväl rekryterare som kandidater.  
 
Många tror att nätverka är att mingla på ett frukost
seminarie och vara trevlig och inställsam mot en 
 främling. Det kan det så klart vara, men det är samtidigt 
så mycket mer.  
 
Att nätverka kan nämligen också vara nåt så enkelt som 
att du berättar för dina vänner att du letar nytt jobb, 
eller att du tar en lunch med en tidigare kollega, hör 
av dig till gamla studiekamrater eller pratar med dina 
släktingar och grannar. 

 
Det viktiga är att du aktivt låter folk veta att du söker 
nytt jobb och att de vet vad det är för jobb du söker! 
 
linkedIn 
De stora sociala mediekanalerna, och kanske framförallt 
LinkedIn, har möjliggjort en ny typ av nätverkande, 
som skiljer sig något från hur vi tidigare knöt  kontakter 
i arbetslivet. På LinkedIn kan du utbyta tjänster med 
människor som du aldrig har träffat. De nya, stora 
 möjligheterna kräver dock begränsningar. Den med flest 
kontakter och störst nätverk på LinkedIn vinner inte – 
den med effektivast näverk vinner. 
 
Ett effektivt nätverk är ett nätverk du kan använda 
och för att bygga ett sådant krävs noggrannhet och 
 omsorgsfullhet. Du vill att dina kontakter ska vara 
relevanta, så att du vet att när du publicerar något i ditt 
flöde når det rätt personer. Samma sak gäller åt andra 
hållet – du vill ha relevant information tillbaka.  
 
skilj på de olika nätverken 
LinkedIn är ett uttalat yrkesnätverk medan Face
book och Twitter i grunden är tänkta för dig som 
privat person. Men alla går att använda för att  hitta 
dröm jobbet. Tänk däremot på hur du använder 
dem, på  LinkedIn är det inte lika lämpligt att bli för 
 personlig – där passar professionella relationer och ett 
 professionellt tilltal bättre.



de dolda jobben 
För ett par år sedan gjorde Arbets
förmedlingen en undersökning som 
visar att  ungefär 80 procent av alla jobb 
är så kallade dolda jobb, som tillsätts 
via  kontakter och spontanansökningar. 
Hur  hittar man då dessa dolda jobb? Det 
 handlar om att ha koll på marknaden och 
ha en aktiv omvärldsbevakning. 
 
Man kan säga att i varje dagstidning finns 
det åtminstone ett dolt jobb. Det kan vara 
en artikel om ett företag som ska etablera 
sig i din stad eller att ett företag går bra 
och har ökat sin omsättning. Ring upp 
 företaget i fråga och gör en spontan
ansökan med motiveringen att du läst att 
det går bra för dem.

gå på företagsmässor  
och företagarfrukostar 
Det är lättare att få jobb om man kollar upp 
vem som är där eller de man ska besöka 
innan man kommer dit. 
 

behåll initiativet vid 
 ansökan 
Om du skickar ut fem ansökningar  
en vecka följer du upp dem med  
ett samtal veckan efter. 

tips och trix.
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Randstad RiseSmart är ett av nordens 
största företag inom outplacement,  
karriär och prestationsutveckling. 

Vi hjälper människor och företag 
att utvecklas och växa i förändring. 
Genom våra innovativa lösningar 
för talangmobilitet uppmuntrar vi 
företag att engagera och utveckla 
sina medarbetare samtidigt som de 
stärker sitt arbetsgivarvarumärke, 
och individer att växa och ta sig an 
nya karriärmöjligheter.

randstadrisesmart.se 
08545 167 60


