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Se till att du syns!

Har du också tröttnat på att
inte nå fram med din ansökan?

Det ser jag många inlägg om på
Linkedin, så jag vill ge några tips kring
hur du syns i mängden.

Jag blev arbetslös 2002 i samband med IT -kraschen då bolaget där jag var
kommunikationschef gick i konkurs. En månads statlig lönegaranti räckte inte
långt och jag var nyskild med tre små barn så att få ett nytt jobb var
synnerligen nödvändigt. Jag gjorde inget annat än sökte jobb, från morgon till
kväll, men inte en enda intervju blev det, över ett halvår höll jag på
och självförtroendet försvann under fotsulorna. Det löste sig till slut och jag
lärde mig mycket kring vad man gör och inte gör när man söker jobb.
Som rekryterare har jag den erfarenheten med mig och genom åren sett
mycket frustration bland annat på Linkedin från kandidater som upplever sig bli
bortvalda fast man har det som krävs för jobbet.
Nu har vi en arbetsmarknad där situationen snarare är det omvända, det är vi
rekryterare som jagar kandidater och kämpar med att nå fram. Våra kandidater
har ofta också flera processer i gång och ibland flera erbjudanden att välja
mellan. Men även då handlar det om att bli vald som den rätta i slutänden.
Kanske väntar nu också tuffare tider runt hörnet, så här får du ta del av mina
erfarenheter kring hur du kan bli mer synlig när du söker jobb. Och vad som

händer bakom kulisserna i en rekryteringsprocess som kan vara bra att veta. Vi
tar den frågan först, tycker jag.

Varför är alla så arga på
rekryterare?
Förra gången berättade jag om hur
jag bytte bana från kommunikation
till rekrytering. En av mina drivkrafter
då var att jobba mer direkt med
människor och det får man
naturligtvis göra när man rekryterar.
Men vad jag inte visste var att det är
en bransch där fakturering är det som
är mest i fokus. Rekryteringskonsulter
jobbar ofta mot krävande budgetar
och måste ha många uppdrag igång
samtidigt och samtidigt sälja, dra in nya kunder och nya uppdrag. Här uppstår
det som gör att många kandidater får en dålig upplevelse, nämligen det enkla
faktum att rekryteraren inte hinner med. Man hinner inte ta alla kontakter man
behöver, hinner inte lusläsa ansökningar, man hinner inte kommunicera, lämna
besked, uppdatera och hålla dialogen igång. Pengarna ska in, nya kunder ska
hittas, säljmålen ska nås och faktureringen ska iväg. Det är den krassa
verkligheten. Och det är också skälet till att jag valde att starta eget, för att få
tid att arbeta med kvalitet. Som kandidat kan du förstås inte välja vem som
rekryterar men det kan vara bra att veta hur det kan gå till bakom kulisserna.
Och som sagt, göra det du kan för att synas!

Se till att vi hittar dig!
Utvecklingen går mot mer automatiserad rekrytering, men än så länge är CV
det vanligast förekommande underlaget att skicka in när du söker ett
kvalificerat jobb. Så se till att du syns bland alla ansökningar. Här är några enkla
men effektiva råd som gör att du blir synlig och lätt att ta till sig.
Slå ihop CV och brev
Ofta finns inget utrymme att även bifoga ett brev så det har de flesta slutat
med. Ett tips för att sticka ur från mängden är att du skriver en kort
presentation av dig själv, anpassad till den aktuella rollen, och sparar den

tillsammans med din CV i en och samma PDF. Jag lovar dig att redan där höjer
du dig över mängden.
De flesta kandidater idag använder samma CV oavsett vilken roll man söker.
Att ägna några minuter åt att anpassa din ansökan till den aktuella rollen lyfter
dig direkt över mängden. Använd de begrepp som används i annonsen så
fångar du uppmärksamheten direkt.
Gör det lätt att välja dig!
Döp din CV med ditt fullständiga namn. T änk på att den ska vara lätt att
hitta för någon annan som kanske har femtiofem ansökningar till, inte
bara för dig själv. Att bara kalla den CV eller Lisas CV blir inte så bra.
Skicka din ansökan så som anges i annonsen. Att använda en annan väg
istället, t.ex. att maila, gör att din ansökan hamnar utanför systemet och
lätt tappas bort.
Se till att dina kontaktuppgifter finns med i din CV. Och att det inte är fel
mail eller telefonnummer. Jodå, det händer minst en gång i varje
rekrytering att uppgifter saknas eller är inaktuella.
Vill du ha din bild med i ansökan, välj då en bild som ser professionell ut.
Inte bilden från båten med hatten på svaj och vinglas i hand och heller
inte det svartvita fotot som ser ut som det kommer från Brottsregistret.
(Det hände helt nyligen att en av mina uppdragsgivare valde bort en
kandidat på grund av fotot).
Ge en kort beskrivning av företagen du jobbat på och vilken bransch det
är, om det inte är välkända företag, så att man får en förståelse direkt för
varifrån du kommer.
Använd inte en massa branschspecifika begrepp som man inte förstår
om man inte jobbar där.
Beskriv dina erfarenheter utifrån den magiska formeln: Det här var mitt
uppdrag - det här gjorde jag - det här blev resultatet. Fortfarande är det
kanske en på 20 som gör det, så om du är så tydlig kommer du att göra
intryck.
T änk på att det är en form av tävling och ta vara på varje tillfälle att göra
intryck, så att du väcker nyfikenhet och intresse.
Och det viktigaste rådet av alla; visa intresse och engagemang! Alla mina
uppdragsgivare vill ha kandidater som verkligen vill ha jobbet. Entusiasm,
engagemang och äkta intresse slår det mesta.
Söker du jobb eller vill bli kontaktad via Linkedin?
Linkedin är idag den största arenan för företag och kandidater att mötas. Här
kan du både söka jobb och bli uppsökt. När du söker jobb kan du ofta enkelt
göra det via en Apply-knapp där du bara skickar iväg din CV eller profil. Se till att
du har en bra och genomtänkt profil, en representativ bild och en
intresseväckande introduktionstext om dig själv. Skriv några rader om varje
jobb, använd nyckelord, uppdatera dina kompetenser och aktivera din synlighet
för rekryterare. Använd en yrkestitel som är sökbar och se till att du har rätt
bostadsort inlagd.
Här finns fler tips för din Linkedinprofilprofil
Om du blir kontaktad och inte är intresserad - skicka gärna en kort rad och
tacka nej så etablerar du en kontakt. Kanske är nästa möjlighet ditt drömjobb
som du inte vill missa!

Rekryt ering just nu!

HÅLLBARHETSUTVECKLARE TILL APOTEKET AB
Att jobba med hållbarhetsfrågor hos ett av Sveriges starkaste varumärken är
en riktigt spännande framtidsroll hos ett av Sveriges mest hållbara företag.
Apoteket jobbar mycket brett med hållbarhetsfrågor, med fokus på tre
områden: Hälsosamma människor, hälsosamt företagande och en hälsosam
planet. Arbetet med hållbarhet sträcker sig över allt från hälsokontroller, ehandel till klimat- och miljöfrågor och många spännande samarbeten för att
fortsatt verka för en hållbar värld.

Läs mer och sök jobbet här!

Missade du mitt första utskick?
Ingen fara, här finns det att hämta som PDF!
Goda råd och delade erfarenheter för dig som funderar på att byta
bana.
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Nästa utskick: Så här lyckas du
på intervjun!
Vad är det egentligen som gör skillnad
under en intervju? Faktiskt kan
det vara små saker som du kanske
inte ens tänker på, som avgör om du
går vidare eller inte. I mitt nästa
utskick får du mer inside information
om hur du lyckas på intervjun.

Exempel på rekryteringar den senaste tiden
Global People Analytics Developer - T eamchef Varustyrning - Procurement
Manager - HR Manager/HRBP Northern Europe - Försäljningschef - Demand
planner - Kvalitetsansvarig - Logistikutvecklare E-handel - Sortimentschef
- Marketing & Communications Manager Northern Europe - Chef Commercial
Lead E-handel - KAM - Executive Assistant - Chef Sortimentsdata - VD
- Gruppchef -Senior Project Manager UK - Digital Sales Manager Sweden

Läs mer
Mer läsvärt kring förändring
Hitta motivationen i stället för att byta jobb!
Här hittar du en av Sveriges bästa chefscoacher!

Monica Lönnbom Executive Search and T alent Management

Hör av dig så tar vi en Zoomfika!

0735101919
monica@lonnbom.com
Du har tackat ja till detta utskick och kan
enkelt avsluta via länken nedan när du vill.
Avsluta utskick

