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Gör det lättare att
rekrytera rätt!
Att rekrytera rätt kan ha sina utmaningar. Det tar tid,
det kräver en väl sammanhållen process och ett bra
underlag för att välja rätt kandidat i slutänden.

En bra process behöver din uppmärksamhet och det är
mycket att hålla ordning på. Med den här samlingen
tips och råd vill jag underlätta för dig som är chef och
rekryterar själv.

Här har jag samlat mina erfarenheter från hundratals
olika rekryteringar, företag och förutsättningar och
omvandlat dem till tips och goda råd som jag hoppas
du får användning för!

De främsta framgångsfaktorerna
för en bra rekrytering
Planering
Det är en process med givna steg så gå igenom vad du behöver göra och när det ska göras.
Och planera in tid att göra det.

En genomarbetad profil
Vem söker du och varför? En genomarbetad uppdragsprofil lägger grunden för att du väljer rätt kandidat i
slutänden.

Engagemang
Låt både hjärta och hjärna vara med genom hela processen och ta dig tid, det gör stor skillnad. Och glöm inte
den viktiga kommunikationen längs hela vägen.

De vanligaste utmaningarna
Tidsbrist
Att det är svårt att få tiden att räcka till även till en rekrytering är vanligt - chefer idag har mer än fullt upp
och att sköta en rekryteringsprocess dessutom kan vara svårt att hinna med.

Det går för långsamt
Att underskatta hur mycket arbete en bra rekrytering kräver kan innebära att man kommer framåt för
långsamt, det går för lång tid mellan varje steg och man tappar kandidater längs vägen.

Otydlig profil
Avsaknaden av en genomtänkt profil gör att det blir svårt att hitta rätt. Risken är att man inte väljer rätt i
slutänden. Och i värsta fall har din nya medarbetare inte fått rätt bild av sitt uppdrag och lämnar efter en
kort tid - och du får börja om.

Visste du att...

En felrekrytering kostar hundratusentals
kronor i direkta kostnader och minskad
effektivitet

En ny medarbetare bestämmer sig redan
första veckan om det nya jobbet blev rätt
och om man vill jobba kvar

En genomarbetad uppdragsprofil lägger
grunden för en hållbar rekrytering

Tidplanen mitt bästa
tips!

Ryggraden i rekryteringen
Med en tidplan slipper du springa efter tåget, du håller ihop de olika stegen, och kommer framåt utan
att processen blir onödigt utdragen. Tidplanen blir ryggraden och ger dig tydliga hållpunkter längs hela
vägen.

Grunden för tidplanen är att planera in de olika stegen, bedöma hur mycket tid som går åt och lägga in
det i din kalender. Och ta höjd för att det kan hända saker längs vägen. Visst låter det enkelt? Ändå är
det något som jag märkt att nästan ingen gör. Då blir det svårt att få plats med rekryteringen i en, som
ofta, redan full kalender. Att ha tid för rekryteringsarbetet är en viktig framgångsfaktor! Bjud redan från
början in andra som du behöver ha med i arbetet, så att de har tid när det är dags. Med tidplanen klar
från början kan du också kommunicera tydligt till kandidaterna. Det är mycket uppskattat och extra
viktigt om kandidater är i flera processer samtidigt, vilket proaktiva och efterfrågade kandidater ofta
är.

På nästa sida ser du de övergripande stegen i en rekryteringsprocess. Det kan finnas anledning att göra
variationer och ändra ordning beroende på vad det är för typ av rekrytering men i stort sett är det
samma steg.

Uppdragsprofilen - vad, vem och varför

Profil;
Allt i ett
Både och
Högt och lågt
Stort och smått
Ung och erfaren

Varför är uppdragsprofilen så
viktig?
Ofta startas rekryteringar upp i all hast, av olika anledningar. Särskilt när någon sagt upp sig och det
är bråttom att få en ny medarbetare, helst igår. I bästa fall finns en arbetsbeskrivning men inte alltid.
Än mer sällan finns det en uppdragsprofil.

Genom att skapa en uppdragsprofil kan ni tänka igenom vem ni behöver och varför, för en långsiktigt
hållbar rekrytering. Den beskriver jobbet, vilka arbetsuppgifter och ansvar som ingår och vad man
behöver ha för kompetens för att klara jobbet. Den berättar om företaget, er kultur, teamet och
bakgrunden till rekryteringen. Det är också viktigt att beskriva organisationen så att kandidaten förstår
vilket sammanhang man kommer att verka i och var det finns utmaningar och möjligheter.

Det är förstås också här som ni identifierar vilka egenskaper ni söker hos er nya medarbetare och
varför just dessa egenskaper är viktiga. Berätta också om dig själv som chef, hur är det att arbeta för
dig? Var inte rädd för att ta upp de utmaningar som rollen möter, så att man som kandidat kan få en
förståelse för det. Beskriv också vad du vill att man ska åstadkomma i den aktuella rollen och vilka mål
man mäts på så att kandidaterna kan relatera till sina drivkrafter och känna att de kan bidra.

Värt att fundera på när du gör
din uppdragsprofil
När du ska definiera de egenskaper och erfarenheter som du söker hos din nya medarbetare, så är det
viktigt att tänka efter ordentligt vad som egentligen krävs för rollen och för att passa in och långsiktigt
trivas hos er.

Ibland blir listan på egenskaper och kompetenser som den nya medarbetaren ska ha, både lång och
bitvis orealistisk. Man ska vara både operativ och strategisk, ha helhetssyn och koll på detaljer, vara
handlingskraftig och ha koll på detaljer, vara strukturerad och kunna skjuta från höften. En vanlig sak är
också att man söker en person som redan har en liknande roll då det känns tryggt att man redan kan
jobbet, medan kandidaterna istället vill ta sitt nästa steg och är inte intresserade av att
flytta i sidled.

Det är klokt att ta hjälp av ett verktyg för personprofiler som ger stöd för att välja rätt
egenskaper och sätta dem i ett relevant sammanhang, så att ni kommer så nära som möjligt.
(Som av en händelse, så är det något jag kan hjälpa er med!)

Några tips för att välja
kandidater för första
intervjun
Titta inte bara på erfarenhet och utbildning när du väljer kandidater leta efter driv, förmåga att utvecklas och ta ansvar och framför allt resultat

Intervjua hellre fler än färre - leta efter guldkornen! Ibland gömmer de sig på
oväntade ställen

Hoppa inte över kandidater som vill byta bana eller bransch ta reda på vad de kan som är användbart hos er och var öppen för vad de
kan tillföra utifrån sina erfarenheter

Kommunicera!!!
Den vanligaste kritiken jag hör från kandidater är att många
företag är usla på att kommunicera under rekryteringsprocessen.
Kanske har du varit med om det själv någon gång och vet hur trist
det känns när ingen hör av sig?

Lätt fixat!
Tala om att du tagit emot ansökan och hur ni kommer att jobba
framåt. Hör av dig i halvlek och tala om hur det går. Drar det ut
på tiden och du inte har några nya besked, säg det istället för att
bara vara tyst. Eftersom du har gjort en tidplan - eller hur! - kan
du tala om när det kommer besked och vad nästa steg är. Stäng
inga dörrar för tidigt men håll heller inte människor på halster.

Dina kandidater är ambassadörer för din verksamhet och du vill
inte att de bär med sig en negativ upplevelse. Kandidaterna väljer
också var de vill jobba - och det blir nog inte hos det företag som
de upplever sig dåligt behandlade av.

Tips för
de första
intervjuerna

Boka inte in fler intervjuer på en dag än du orkar med
Avsätt tillräckligt med tid för intervjun - glöm inte paus emellan
Informera kandidaterna vilka som kommer att vara med på
intervjun
Förbered en företagspresentation så att alla får samma
information
Begränsa tiden för att berätta om ert företag till 15 minuter
Förbered dina frågor utifrån uppdragsprofilen
Ställ samma frågor till alla kandidater
Bestäm hur du ska värdera svaren för en objektiv bedömning
Glöm inte att fråga om uppsägningstid, lön och andra processer
Berätta hur ni kommer att gå vidare och när de får nästa
besked
Se till att kandidaterna inte möts när en går och nästa kommer

Ta in ett par
ögon till!
När du har dina favoritkandidater framme, så är det en riktigt
god idé att låta göra en Second Opinion av dem. Och här
tänkte jag komma in i bilden! Jag hjälper dig med Second
Opinions som belyser många viktiga områden, bland annat:

Personprofil
Egenskaper och drivkrafter
Teamprofil
Utvecklingspotential
Potentiella risker och under stress och press
Möjliga karriärbegränsningar
Motivations- och demotivationsområden
Facit i Hand till dig som chef för hur du bäst leder din
medarbetare
Referenser och färdighetstester

En Second Opinion är en liten investering som genererar ett
stort och långsiktigt värde och lägger en viktig grundsten för
en hållbar rekrytering.

Vill du prata mer om rekrytering?
Inom kort så kommer fler delar i den här lilla serien om hur du
lyckas med rekrytering. Här är ett urval av vad som är på gång.

- Ett par ögon till; Så här kan du använda en Second opinion
- Lyckas med intervjun; det här ska du fråga, göra och tänka på!
- Facit i hand; Så här får du mer motiverade medarbetare, ökat
engagemang och tydliga resultat

Vill du inte vänta eller om du behöver hjälp med rekrytering eller
Second Opinions? Välkommen att kontakta mig så tar vi en första
Zoom-fika!
Ring 0735 10 19 19 eller maila mig på monica@lonnbom.com

JUST NU får du din egen motivationsprofil utan extra kostnad när
du köper Second Opinions - hör av dig så berättar jag mer om
det!

Mer om Monica
Min bakgrund omfattar ledande roller inom såväl start-ups,
konsultverksamheter, offentlig verksamhet samt eget företagande.
Det ger mig en bred erfarenhetsbas och perspektiv på olika
verksamheters kulturer, utmaningar och behov.

Jag har arbetat med rekrytering de senaste tolv åren med fokus på
chefer, ledare och specialister och är också utbildad coach. Min
fasta övertygelse är att rekrytering är ett handarbete med
genomarbetade processer, där hjärta, hjärna och en stor dos
erfarenhet och engagemang är avgörande framgångsfaktorer.

Mobil 0735 10 19 19
Sedan drygt tre år har jag eget företag där jag arbetar nära mina
kunder och kandidater, med både rekryteringar och Second

Mail: monica@lonnbom.com
Web: www.lonnbom.com

opinions. När jag inte gör det, målar jag tavlor och hänger med min
älskade hittehund Nisse från Irland.

www.hundarutanhem.se

