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ARBEIDSMARKEDET
PÅ
FINN.NO
Antall stillinger
ofentlig/privat
2017/2018

FOR ET SMARTERE JOBBMARKED

Antall utlyste stillinger i offentlig/privat 2017/2018

44 747

utlyste stillinger i offentlig
sektor i 2018

184 267
utlyste stillinger i privat
sektor i 2018

2017

2018

37 456

«

Arbeidstakere som er i feil jobb
gjør at vi går glipp av verdiskaping
for minst 60 milliarder kroner i året.»

88%
AV ANNONSERTE

JOBB-BYTTER SKJER
PÅ FINN.NO

DETTE ER JOBBINDEKS

3 PÅ TOPP
3 PÅ BUNN
Kirke og menighet
Dyr og dyrehelse
Arkiv og bibliotek
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179184
900267 230 532

44 747

Stillingsutlysninger 2018

Bygg og anlegg
Helse og omsorg
Industri og produksjon

173 291 212 479
160 596

Jobbindeks er en halvårsrapport fra
FINN som tar pulsen på jobbmarkedet
her og nå. Rapporten har som mål å
bidra med innsikt og prognose om
utviklingen i jobbmarkedet, for på den
måten å tilrettelegge for smarte rekrutteringsprosesser og et velfungerende
jobbmarked.
Første jobbindeks ble lansert i mai
2016. Dette er sjette gang rapporten
lanseres.

Oljeselskapet Lundin ble berømt da det oppdaget det
såkalte Johan Sverdrup-feltet i 2010/2011. Ikke bare fordi
funnet er enormt, men også fordi det var resultatet av noen
som tenkte utenfor boksen. Tenk hvis alle arbeidsplasser
hadde hatt en Sverdrup-oppdager i sine rekker.
I denne Jobbindeksen har vi kartlagt at veldig mange
arbeidstakere har feil arbeid. Arbeidstakere som er i feil
jobb gjør at vi går glipp av verdiskaping for minst
60 milliarder kroner i året.
Det at mange arbeidstakere ikke har riktig jobb for seg,
kan skyldes at arbeidsmarkedet ikke har klart å matche
utdannelse med arbeidsoppgaver. En annen grunn er at
de best egnede folka ikke blir ansatt fordi de har «feil»
bakgrunn eller «feil» kjønn.
Vi vet av erfaring at fremmede navn gjør arbeidsgivere
skeptiske og at menn ansetter menn.
Hva gjør HR-avdelingen for å unngå disse fellene?
En viktig årsak til at ikke riktig person havner på rett
sted, er også at de som produserer nye arbeidstakere og
kollegaer – det vil si skolene og universitetene – ikke har
studietilbud som er relevante nok for arbeidslivet. I tillegg
er det ikke god nok sammenheng mellom den type kompetanse som produseres ved utdanningsinstitusjonene, og
kompetansen som etterspørres i arbeidslivet.
I lengre tid har vi eksempelvis sett at det utdannes for få
teknologer. Det er et problem at elever kan legge igjen 17 år
av livet på skolebenken, uten å ha den fjerneste anelse om
hva arbeidslivet har å by på.
Vi sløser med vår viktigste ressurs; mennesket. Jeg håper
denne Jobbindeksen kan inspirere til å gjøre noe med det,
slik at vi sammen kan jobbe oss mot et smartere og mer
velfungerende jobbmarked.

Christopher Ringvold
Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb
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FULL FART I STILLINGSMARKEDET

STERK VEKST I OLJEBRANSJEN

Antall stillingsutlysninger fortsetter å stige, og særlig innen offentlig sektor. Der har
det vært en økning i antall stillingsutlysninger på hele 19 prosent siden 2017.

Det er olje-, offshore- og shipping-bransjen som vokser mest i 2018, med en
økning på over 78 prosent flere utlyste stillinger i 2018 sammenlignet med 2017.

AKTIV START PÅ ÅRET
– Det er en solid optimisme i stillingsmarkedet. Aktiviteten
er generelt høy både blant arbeidsgivere og arbeidstakere,
sier produktdirektør og jobbanalytiker i FINN, Christopher
Ringvold. Han forteller at det har blitt registrert 360 000
lagrede stillingssøk på FINN.
– Et lagret jobbsøk betyr ikke at du aktivt ønsker jobbskifte.
Men du følger med på aktuelle stillingsutlysninger, og det
indikerer en åpenhet for nye jobbmuligheter, sier Ringvold.
Mens antall utlyste stillinger fortsetter å stige, er antall
besøk til FINN jobb relativt stabilt; I gjennomsnitt 1,8 millioner
unike besøk til jobb-sidene per måned i 2018. Januar er
måneden der flest ser etter nye stillinger, med over to millioner
unike besøk til stillingsannonsene på FINN jobb.

231 000 UTLYSTE STILLINGER
44 747 STILLINGER I OFFENTLIG SEKTOR
184 267 STILLINGER I PRIVAT SEKTOR

OFFENTLIG SATSNING
– Tallene våre viser at det er arbeidstakers marked. Økning
i antall utlyste stillinger gjør at det er flere jobber for
arbeidstakerne å velge mellom. I jakten på et mer effektivt
arbeidsmarked, der flere får brukt mer av sin totale
kompetanse, er det positivt å ha mer å velge blant. Det
øker sannsynligheten for gode jobbmatcher, sier Ringvold.

– Vi ser klare tegn på at optimismen er tilbake innen maritim
og offshore-bransjen. Gode priser på olje og laks gir signifikante utslag i stillingsmarkedet, sier Christopher Ringvold.
Han mener veksten vil fortsette inn i 2019.
Bygg- og anleggsbransjen er bransjen som har utlyst flest
ledige stillinger i 2018, over 40 000 utlysninger. Det er en
liten nedgang fra 2017, omtrent tre prosent ned.
– Vi har sett stor aktivitet til bygg- og anleggsbransjen de

siste årene, som følge av offentlige investeringer i store
infrastrukturprosjekter, boligutbygging i de store byene og
et stadig økende hyttemarked. Fremover blir det spennende
å se om de vil fortsette denne rekrutteringstakten, og om
de vil miste noen av folka til fordel for oljeindustrien, som
virkelig har økt rekrutteringstakten dette året. Uansett har
vi tro på at det blir hyggelige tider for ingeniører fremover,
avslutter Christopher Ringvold.

BRANSJENE MED FLEST UTLYSTE STILLINGER
I 2018:

BRANSJENE MED STØRST VEKST I UTLYSTE
STILLINGER I 2018:

Bygg og anlegg, 40 200 stillinger, ned 3 %
Helse og omsorg, 26 700 stillinger, økning på 14 %
IT, 19 200 stillinger, økning på 13 %

Olje, offshore og shipping, 16 600 stillinger, økning på 78 %
Industri og produksjon, 23 900 stillinger, økning på 31 %
Undervisning og forskning, 18 300 stillinger, økning på 25 %

Privat sektor har soleklart flere ansatte enn offentlig sektor.
Likevel er det i offentlig sektor at antall stillinger har økt
mest det siste året. Mens det i privat sektor har blitt seks
prosent flere stillingsutlysninger, har det i offentlig sektor
blitt lyst ut 19 prosent flere stillingsutlysninger i 2018
sammenlignet med 2017.
.. MEN, FÆRRE SØKERE
Aktiviteten på FINN jobb viser at interessen for stillinger
i offentlig sektor har gått noe ned det siste året. Median
antall søkere til de offentlige stillingene på FINN i perioden
januar til desember 2017 var 14 søkere per utlyste stilling.
I 2018 var det 12 søkere per stilling. Median antall søkere til
privat sektor var 18 i 2017 og 19 søkere per stilling i 2018.

19%

ØKNING I ANTALL
UTLYSNINGER I
OFFENTLIG SEKTOR
I 2018

Foto: iStockphoto

I 2018 ble det lyst ut ca 230 532 stillinger på FINN. Det er
til sammen åtte prosent flere utlyste stillinger sammenlignet
med 2017. Ser vi enda flere år tilbake, er aktiviteten i stillings
markedet enda tydeligere: Antall utlyste stillinger har økt
med hele 35 prosent, om vi sammenligner med perioden
januar til desember 2015.
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TAPER 85 MILLIARDER PÅ
LAV KOMPETANSEUTNYTTELSE
Norge kan tjene 85 milliarder på at arbeidstakere får utnyttet kompetansen sin fullt ut.
FINNs jobbanalytiker mener det er på høy tid å skape et mer effektivt arbeidsmarked.
Det er Samfunnsøkonomisk Analyse som har gjort beregningen på oppdrag fra FINN jobb. Beregningen viser at norsk
arbeidsmarked kan tjene mellom 50 og 105 milliarder kroner
om flere arbeidstakere får brukt kompetansen sin bedre.

Foto: Stocksy

– Dette viser at et smartere arbeidsmarked ikke bare er bra
for den enkelte arbeidstaker eller arbeidsgiver, men også vil
bety mye for verdiskapningen i samfunnet, sier jobbanalytiker
og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold.

Ansattes kompetanseutnyttelse

ANSATTES KOMPETANSEUTNYTTELSE
Slik regnet vi
Kort fortalt estimerer vi verditapet i dagens situasjon sammenlignet
med en hypotetisk situasjon der alle utnytter sin kompetanse fullt ut.

Stor grad

* Vår tilnærming tar utgangspunk i at en person med høy kompetanse,
men som ikke får brukt kompetansen sin (fullt ut), lønnes som en som
har lav(ere) kompetanse.

Noen grad

* Hvis hun fikk utnyttet kompetansen ville lønna øke tilsvarende.
Lønna representerer (den benyttede) kompetansens verdi
Liten grad
Ansatt
Leder
0
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Samfunnsøkonomisk Analyse

Kilde TNS Gallup/HR Norge

VIKTIG REGNESTYKKE
Verdiskapningstapet tilsvarer omtrent 110 000 lærere, 120 000
sykepleiere, eller 21 Helge Ingstad-skip. Jobbanalytikeren
mener regnestykket er viktig.
– Vi mener det er et poeng i å sette en verdi på et mer
effektivt arbeidsmarked. Derfor ønsket vi å synliggjøre hvor
mye penger det faktisk er snakk om, sier Ringvold.
REKRUTTERING ER NØKKELEN
Han mener norske arbeidsgivere må bruke alle verktøyene
de kan for å sørge for at riktig person kommer på riktig plass.
– Rekrutter bredt, inkluder nye grupper av kandidater, og ta
i bruk gode verktøy slik at du kan jobbe smartere med rekruttering, er jobbanalytiker Christopher Ringvold sin oppfordring.
FINN jobber kontinuerlig med produktutvikling for å bidra
til et smartere stillingsmarked og en mer nyttig og treffende
rekrutteringsprosess. Blant tjenestene som er utviklet er
Jobbmatch, der arbeidsgiverne finner de beste kandidatene
ved å eliminere parametere som tidligere kunne ekskludere
de beste kandidatene.

– Vi liker å tro at vi er fordomsfrie i en rekrutteringsprosess,
men forskning viser at alle har ubevisste holdninger. Vi ville
derfor lage et verktøy som hjelper norske ledere og virksomheter å se forbi sine ubevisste holdninger, og på den
måten skape et smartere arbeidsliv der riktig kandidat får
riktig jobb på bakgrunn av kompetansen sin, sier Ringvold.
LEDERE OG ANSATTE UENIG
Rapporten fra Samfunnsøkonomisk Analyse peker på at
ledere vurderer ansattes kompetanseutnyttelse høyere enn
de ansatte selv gjør. Regner man ut fra hva lederne opplever,
blir tapet i arbeidsmarkedet rundt 50 milliarder. Tar man
utgangspunkt i det de ansatte rapporterer om mangelfull
kompetanseutnyttelse, blir tapet estimert til 105 milliarder.
– Utregningen bekrefter det vi vet fra andre undersøkelser
om at det er et kompetansegap mellom det lederne tror og
hva de ansatte selv mener om egen kompetanseutnyttelse.
Det kan nok være både dyrt, tidkrevende og vanskelig
å vurdere kompetanseutnyttelsen på arbeidsplassen,
men samtidig kan det være dyrt for AS Norge å la være.
Spørsmålet er hvem som skal ta regningen, og hva som er
gevinsten hvis lederne tar denne prosessen. sier Ringvold.
Samfunnsøkonomisk Analyse tar noen forbehold rundt
utregningen. Blant annet finnes det argumenter for at
det kan være vanskelig å se for seg et samfunn der alle
kan benytte sin kompetanse fullt ut til enhver tid. Men
utregningen gir uansett en verdifull indikasjon, og er et
utgangspunkt for en interessant diskusjon om et smartere
arbeidsmarked.
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UNGE OVERKVALIFISERTE ARBEIDSTAKERE
Flere enn hver fjerde arbeidstaker under 40 år mener at de er overkvalifisert for sin
nåværende jobb. Hvordan jobben presenteres i stillingsutlysningen og ansettelses
prosess er avgjørende forventningsstyring. Samtidig må ung iver brukes klokt for
videreutvikling av virksomhetene.

I HVILKEN GRAD OPPLEVER DU AT UTDANNELSEN DIN
ER RELEVANT FOR DEN JOBBEN DU HAR NÅ? TOTAL

VIL DU SI AT UTDANNELSEN DIN ER RELEVANT FOR DEN
JOBBEN DU HAR NÅ? ALDER

I hvilken grad opplever du at utdannelsen din er relevant for den jobben du har nå?
36

12
Svært relevant
I hvilken grad opplever du
at utdannelsen din er relevant
for den jobben du har nå?

18

45

Ganske relevant
Lite relevant
Ikke relevant

24

18

Blant respondentene under 40 år er imidlertid tendensen
annerledes. Flere enn hver fjerde unge arbeidstaker som
har svart på undersøkelsen opplever å ikke få brukt
kompetansen sin godt nok, og vurderer seg rett og slett
som overkvalifiserte for jobben.
– Det ligger et klart signal i disse tallene om at det er et
uforløst potensial i den norske arbeidsstokken. Et bedre
samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere
kan gi unge arbeidstakere et bedre innblikk i hva arbeids
hverdagen rommer, og virke forberedende, sier jobbanalytiker
og produktdirektør i FINN, Christopher Ringvold.
Når ansatte får bruke mer av sin samlede kompetanse, vil det
generere verdi for virksomhetene, nettopp fordi arbeidstakerne
er i stand til å yte mer og bedre. Med et økt samarbeid mellom
studiesteder og arbeidsplasser, kan undervisning og faktiske
behov tilpasses og optimaliseres ytterligere.
HØY ENDRINGSTAKT KREVER NYTENKENDE HODER
Det er særlig de yngre arbeidstakerne som opplever seg
overkvalifisert for sin nåværende jobb. Av arbeidstakerne
under 30 år som har svart på undersøkelsen, sier 29 prosent
at deres samlede kompetanse er lite eller ikke relevant for
jobben de har nå.
8•

– Unge arbeidstakere viser en sult. Virksomhetene som evner
å oversette denne sulten til verdiskapning gjør et klokt grep.
De kan bidra til å posisjonere seg som arbeidsplass overfor
nye arbeidstakere, samtidig som ung drivkraft kan utfordre
og rigge virksomheten for fremtiden, sier Ringvold.
LAG TYDELIG STILLINGSBESKRIVELSE, OG VÆR
ÆRLIG I STILLINGSANNONSEN
Forventningsstyring i stillingsutlysninger og ansettelsesprosesser er essensielt for å styre forventninger. Tall fra
FINNs jobbundersøkelse fra 2017 viser at 64 prosent av
arbeidstakerne som hadde byttet jobb de siste to årene
opplevde at det var samsvar mellom stillingsutlysningen og
jobben etter at de hadde erfart hva den innebar.
– Energien og iveren som nyutdannede i arbeidslivet representerer, kan lett visne om den ikke forvaltes riktig. Samtidig
må ofte nyutdannede veiledes og formes inn i stillingsbeskriv
elsen og virksomheten. Tydelighet i stillingsutlysninger er
uansett viktig for fornøyde ansatte. Det lønner seg ikke å
overselge stillingen - forsøk heller å gi en presis beskrivelse
av oppgavene, utfordringene og arbeidsmiljøet, sier Ringvold.

«

Bedre samarbeid mellom utdannings
institusjoner og arbeidsgivere kan gi unge
arbeidstakere et bedre innblikk i hva
arbeidshverdagen rommer.»
Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb

I hvilken grad opplever du din
samlede kompetanse (utdanning
og arbeidserfaring), som relevant
for den jobben du har nå?

11

Når du tenker på din utdanning
og arbeidserfaring, vil du si at du
er overkvalifisert for den jobben
du har nå?

Svært relevant

53
29

15
16
14

Ganske relevant
Lite relevant

Lite relevant
Ikke relevant

7

30

24

6

Ikke relevant

5

23
Ja

12
14

26

20
18

7

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

Vet ikke

70

VIL DU SI AT DIN UTDANNELSE OG ERFARING ER
RELEVANT FOR DEN JOBBEN DU HAR NÅ? ALDER

I hvilken grad opplever du din samlede kompetanse (utdanning og arbeidserfaring), som

VIL DU SI AT DU ER OVERKVALIFISERT FOR DEN JOBBEN
DU HAR NÅ? ALDER

35

52

Svært relevant

17
20
15

24

31

Ganske relevant

56
Nei

17

69
73

7

Vet ikke

2

78
84

Lite relevant

7
7

13

5
6

18-29 år

Ikke relevant

30-39 år

60 år +

Nei

Når du tenker på din utdanning og arbeidserfaring,
vil du si at du er overkvalifisert for den jobben du har nå?

Ja

49
50
50

27

22

Ganske relevant

I en FINN-undersøkelse gjennomført i samarbeid med
Norstat, høsten 2018, kommer det frem at fire av fem
respondenter uavhengig av alder, opplever at deres
samlede kompetanse er relevant for jobben de har nå.

45

Svært relevant

40-49 år

50-59 år

60 år +

1

5

7

11
10

30
27
30

59
61

71

34

18

11

5

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 år +
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«

UTDANNING FORTSATT VIKTIGST

Vi har et arbeidsmarked som fortsatt
er ganske låst til tradisjonelle måter å tenke
kompetanse på, og det er begrensende.»

Formell utdanning som master- eller bachelorgrad er oftere etterspurt blant arbeidsgivere
på FINN.no, enn erfaring som kan kompensere for manglende utdanning. Det viser en
tekstanalyse av utlyste stillinger på FINN. – Gammeldags, mener jobbanalytikeren.

Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb

I tekstanalysen av stillingsannonsene på FINN jobb kommer
det frem at det er langt flere annonser som inneholder
ordene bachelor og master enn «erfaring kan kompensere».
Jobbanalytiker i FINN, Christopher Ringvold, mener tallene
viser at man kan gå glipp av verdifull kompetanse.
FLERE RELEVANTE KANDIDATER
– Et smart og velfungerende arbeidsmarked handler om
å få rett person på riktig plass. I mange tilfeller kan den
riktige personen være en som har lang erfaring fra arbeidsmarkedet eller et relevant interesseområde, men mangle
den formelle utdanningen det stilles krav om, sier Ringvold.
Åpenhet for at erfaring kan kompensere for manglende
utdanning, trenger ikke gjøre noe med tilfanget av relevante
kandidater. Kanskje heller tvert imot.

Foto: Unsplash

SETT SPILLERFARING PÅ CV-EN
Bemanningsselskapet Manpower har høsten 2018 fokusert
på viktigheten av å inkludere spillerfaring på cv-en, og at
denne kan være ytterst relevant for mange arbeidsgivere.
Gjennom kampanjen «Sett spillerfaring på CV-en» har de
henvendt seg til en yngre målgruppe med budskapet om at
også erfaring med programmering, koding og spillkonsoller
kan ha overføringsverdi til mange av stillingene som utlyses.

10 •

Jakten på teknologene er hard, og rekrutteringsselskapets
grep gir en ny og løsningsorientert innfallsvinkel til rekrutteringsutfordringen.
– Det er mange yngre arbeidstakere som har vokst opp
med koding som fritidsaktivitet – og har gjennom denne

erfaringen en helt unik innsikt om teknologi og hvordan den
kan anvendes. Dette hever kompetansen deres inn mot
mange stillinger, sier Ringvold.
TRADISJONELLE JOBBANNONSER
Spillerfaring er bare ett eksempel på områder der real
kompetansen har verdi og nytte som kan kompensere
for formell utdanning. Men arbeidsgivere må bli bevisst
mulighetene, og tenke nytt når de skal beskrive muligheten
i en stillingsutlysning.
Tekstanalysen fra FINN viser at det siden 2015 har vært en
svak økning i antall annonser som nevner at erfaring kan
kompensere for manglende utdanning, fra 4 prosent i 2015
til 5 prosent i 2018. Til sammenligning nevner 14 prosent av
annonsene bachelor eller master eksplisitt. Dette samsvarer
med økning i antall som tar høyere utdanning ifølge SSB.
– Vi har et arbeidsmarked som fortsatt er ganske låst
til tradisjonelle måter å tenke kompetanse på, og det er
begrensende, sier Ringvold.
VERDSETT REALKOMPETANSEN!
Han mener et velfungerende arbeidsmarked må verdsette
arbeidstakeres realkompetanse, samtidig som høyere
utdanning fortsatt er viktig for arbeidsmarkedet.
– Høyere utdanning er bra for kunnskapsnivået i befolkningen,
og det er fortsatt den sikreste veien til å komme inn på
arbeidsmarkedet. Men for å skape et smart arbeidsmarked,
må jobbannonsene ta høyde for at det finnes flere måter å
tilegne seg kompetanse på, sier Ringvold.
• 11
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TRE TIL FEM ÅRS ERFARING MEST ETTERTRAKTET
Har du mellom tre og fem års arbeidserfaring, kan du være i god posisjon til å skaffe
deg din neste jobb, viser ny analyse. Nå etterlyser jobbanalytiker et tettere samarbeid
mellom arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner for å gi studenter mer erfaring tidligere.

– Relevant erfaring etterspørres i flere av stillingsutlysningene
på FINN. Utfordringen er at vi skaper et ekskluderende
arbeidsmarked for nyutdannede. Arbeidsgivere burde se det
potensialet som ligger latent her, og nøye overveie hvordan
fersk kunnskap bør ivaretas og forvaltes på en måte som
skaper verdi for virksomhetene, sier produktdirektør og
jobbanalytiker i FINN, Christopher Ringvold.
Han mener arbeidsgivere må se potensialet i fersk kunnskap,
og jobbe med hvordan denne kan ivaretas og forvaltes på
en måte som skaper verdi for virksomhetene. Det ligger
store muligheter i å ansette ressurser som, nettopp på
grunn av begrenset erfaring, i større grad er formbare enn
det ansatte med lang erfaring kan være.
KREVER TETTERE SAMARBEID MED NÆRINGSLIV
Samtidig som arbeidsplassene bør være bevisst potensialet
som ligger i helt nyutdannede, mener Ringvold at det også
hviler et ansvar på utdanningsinstitusjonene.
– Høyskoler og universiteter bør se på mulighetene for
å tilrettelegge for at relevant yrkeserfaring inkluderes i
studieløpet, mener Ringvold. Han viser til USA, der nærings
liv ofte samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene,
12 •

blant annet gjennom traineeprogram eller perioder med
utveksling og hospitering. Tilsvarende modeller kan i større
grad tas i bruk i Norge, sier Ringvold.
ETTERLYSER FLERE TRAINEEPROGRAM
Innsikt fra FINN sine annonser viser at antall trainee
utlysninger har vært relativt stabilt de siste årene, og det
er ingen tydelig vekst i utviklingen.
– Vi har flere traineeprogram i Norge som sikrer mange
nyutdannede en smidig overgang til arbeidslivet. Ved å
tilrettelegge for denne typen opplæringsprogram kan vi
tilpasse og inkludere fersk kunnskap til etablerte virksomheter,
og på den måten tilføre nye ideer og perspektiv, sier Ringvold.
Det er stor forskjell på hvilke jobber som nevner erfaring i
annonsen og ikke. Blant de jobbene som i minst grad nevner
erfaring finner vi frisør, ingeniør, forskning og transport.
Blant de stillingene der begrepet forekommer mest er
sosionom, bibliotekar og saksbehandler.

«

Utfordringen er at vi skaper et
ekskluderende arbeidsmarked for
nyutdannede.»
Christopher Ringvold, produktdirektør og jobbanalytiker i FINN jobb

Foto: Unsplash - Priscilla du Preez

FINN jobb har sett på etterspørselen etter erfaring blant
stillingene som utlyses på FINN.no. En tekstanalyse viser
at, av de annonsene som nevner erfaring, er det intervallet
tre til fem år som utmerker seg. Tre år, fem år eller tre til
fem år nevnes i hele 4132 jobbannonser på markedsplassen.
Til sammenligning nevnes ett år, to år eller ett til to års
erfaring i 2146 annonser.
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DEN STORE KOMPETANSEJAKTEN
Riktig kandidat på rett plass krever en grundig rekrutteringsprosess. På en av landets
mest populære arbeidsplasser involveres egne ansatte for å sikre relevante og gode
ansettelser.
I løpet av ett år rekrutterer IT-konsulentselskapet Sopra
Steria omkring 480 nye ansatte.
Rekruttering blir sett på som salg, og både lederne og
konsulentene i konsernet involveres tidlig for å etablere den
nødvendige relasjonen mellom kandidat og arbeidsplass.
Solfrid Skilbrigt er HR-direktør i selskapet, som i 2018 ble
kåret til en av landets mest attraktive arbeidsplasser under
kåringen fra Great Place to Work.
KOMPETANSEN MÅ SKINNE
Skilbrigt sier rekrutteringsarbeidet i konsernet er profesjonalisert, og at de har dedikerte team som jobber med
rekruttering innenfor de ulike kompetanseområdene for å
treffe relevante kandidater og sikre riktig ansettelse.
– Vi jobber mye med Employer Branding, og er opptatt av
å demonstrere kompetanse for å tiltrekke oss de riktige
kandidatene, sier hun. Synlighet på konferanser og i sosiale
medier er viktig for å skaffe oppmerksomhet rundt selskapet.

Foto: Pexels

– Vi involverer våre egne konsulenter og avdelingsledere
tidlig i prosessen, slik at de kan synliggjøre faget og avdelingen de representerer, og selge Sopra Steria relevant inn
overfor den aktuelle kandidaten og skape relasjon, sier hun.
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RELEVANT STILLINGSUTLYSNING
Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Christopher
Ringvold, mener involvering av ulike fagfløyer i rekrutteringsprosessen bidrar til å øke sannsynligheten for en god
match mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Han tror HR
kan gjøre klokt i å trekke inn relevante fagfolk så tidlig som

ved utforming av stillingsannonsen, nettopp for å treffe mer
nøyaktig på hvilken kompetanse som etterspørres.
– Arbeidstakerne er opptatt av å bruke kompetansen de
sitter på. Å være i dialog med andre fagpersoner på et tidlig
tidspunkt i en ansettelsesprosess, gjør at du blir kjent med
innholdet i jobben, og får et klart inntrykk av hvem og hva
virksomheten står for, sier Ringvold.
Han mener mange annonser utformes med ganske standardiserte og generelle stillingsbeskrivelser, men her finnes
det muligheter til å spisse budskapet, med mål om å treffe
de mest relevante kandidatene til den utlyste stillingen,
KREVENDE OPPDRAG MOTIVERER
Ansatte i Sopra Steria scorer konsernet høyt i undersøkelser
som måler om de får brukt potensialet sitt godt nok.
– Vi har prosesser internt som ivaretar at medarbeiderne får
utviklet sin kompetanse og sikrer at de kommer ut i relevante
oppdrag. Våre ansatte er fornøyde blant annet fordi de opplever
å ha spennende og krevende arbeidsoppgaver, et høyt tempo
og at vi er et selskap i kontinuerlig utvikling, sier Skilbrigt.

«

Vi involverer våre egne konsulenter og
avdelingsledere tidlig i prosessen, slik at
de kan synliggjøre faget og avdelingen de
representerer.»
Solfrid Skilbrigt, HR-direktør i Sopra Steria
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SPRÅKET I JOBBANNONSEN PÅVIRKER
REKRUTTERINGEN

Språkforsker Johan Tønnesson ved Universitetet i Oslo mener
en mer inkluderende rekrutteringsprosess handler om åpne
og menneskelige tekster, og at tekst som skal tiltrekke seg et
mangfold av arbeidstakere ikke bare må inneholde klisjeer.
– Man må sende signaler som ikke er floskelaktige om at
ønsket om mangfold er ekte og har substans. Man må få
frem at det faktisk er et godt og inkluderende arbeidsmiljø,
og ikke bare noe man ønsker seg, sier Tønnesson.
STILLINGSANNONSEN SKAPER PERSONEN SOM SKAL
ANSATTES
Tønnesson, som er professor i sakprosa, mener arbeidsgiveren gjennom teksten i annonsen er med på å tegne et bilde
av hvilke søkere man ønsker.
– Når man søker jobb vil man gjerne bli den personen
annonsen spør etter. Skriver man en tekst med byråkratisk
språk, så tar man frem den byråkratiske siden av seg selv.
Det kan gi konsekvenser også for hvordan arbeidstakeren
tenker på stillingen hvis man får den, sier professoren.
Dette kom tydelig frem allerede i den første annonsen
Tønnesson analyserte, en utlysning for en avdelingsdirektør i
det offentlige. Annonsen starter med flere byråkratiske uttrykk
16 •

Tønnesson fikk også se listen over hvilke 500
ord som er mest brukt i stillingsannonsene på
FINN.no. Ord som «kommunisere», «engasjert»,
«sosial», «kreativ», «lyst», «hyggelig» og
«inkluderende» er langt nede på listen, og når
ikke engang topp 100.

som «enheten», «virksomhetsområdet» og «virksomhetsleder».
– Her er det en fare for at gode og relevante søkere som ikke
er spesielt byråkratisk anlagt faller av etter første avsnitt.
Blir man for byråkratisk kan det i verste fall bli avhumaniserende
og skape en leser som er litt tørrpinn, mener Tønnesson.

– Noe av det som overrasker meg er at mange av
ordene som ikke når topp 100 er positivt ladete
ord, som kunne gitt annonsetekstene et mer
menneskelig uttrykk, sier Tønnesson.

Språkforskeren minner på at du ikke får en ny sjanse til å
lage et førsteinntrykk.
– Videre i stillingsutlysningen kommer begrep som nytenk
ende, nysgjerrig og pådriver. Slike begrep er mer humaniserende, men kan drukne i for mange byråkratiske floskler,
mener professoren.

DAGENS
TOPP 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

POSITIV OVERRASKELSE I MEKANIKER-ANNONSE
Neste annonse ut var et privat selskap som søkte etter
bilmekaniker. Annonsen starter med «Vi søker en motivert
og engasjert mekaniker som brenner for gode kunde
opplevelser, og ser etter deg som har et tydelig driv og
gjennomføringsevne.»
– Her beskriver de stillingen med mer menneskelig språk.
De tegner et tydelig bilde av en person. Jeg tror man da kan
tiltrekke seg mekanikere som både kan det faglige og kan
relasjoner med kunder. Ideelt sett kan man se for seg at
dette selskapet får arbeidstakere som har en bevissthet
rundt de samme begrepene i arbeidshverdagen, sier
Tønnesson.
En annen annonse språkforskeren analyserte var for en
ingeniørjobb i det private.
– Teksten er frempå og bruker «lidenskap for bearbeiding
av data» i overskriften. En slik fremstilling kan kanskje støte
fra seg noen, men da er de tydelige på hvilken person de vil
ha. Og de forklarer på en likefrem måte hva som er kjernen i
deres virksomhet, sier professoren.

Foto: Shutterstock

FINN jobb inviterte en språkforsker ved
Universitetet i Oslo til å analysere tilfeldig
utvalgte jobbannonser. Han fant store
forskjeller i måten tekstene i annonsene
var utformet, og mener åpne og menneskelige tekster gir en mer inkluderende
rekrutteringsprosess.

Språkforskerens 10 på topp-liste

KILDE: FINN.NO

gode
erfaring
søker
stillingen
jobbe
våre
godt
arbeidsoppgaver
ønsker
norsk

SPRÅKFORSKERENS
TOPP 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

virksomhet
oppgaver
samarbeid
innsatsvilje
arbeidsmiljø
trivsel
kommunikasjon
kreativitet
tradisjon
fornyelse

Jobbanalytiker i FINN jobb, Christopher Ringvold,
deler forskerens syn på annonsene. FINN jobb
oppfordrer arbeidsgivere til å ha et bevisst forhold
rundt hvordan de utformer annonsetekstene.
– Vi vil ha et arbeidsmarked der både arbeidsgivere og arbeidssøkere tar smarte valg. Da må
annonsetekstene være utformet på en slik måte
at man ikke går glipp av verdifull kompetanse ved
at noen faller av allerede i første avsnitt. Tungt og
byråkratisk språk kan for eksempel virke mot sin
hensikt, sier Ringvold.
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PROGNOSE 2019: TECH FORTSATT «HARD TO GET»

FORVENTER SOLID VEKST I STILLINGSMARKEDET
Oppdrett-, olje & gass- og techindustrien vil slite med å få tak i kvalifisert arbeidskraft i
2019. FINN regner med 10 prosent flere stillingsutlysninger.
Det blir større rift om arbeidstakerne de neste tolv månedene. Basert på aktiviteten på FINN jobb det siste kvartalet,
prognosen for olje, utviklingen i eiendomsmarkedet og
norsk økonomi, anslår jobbanalytiker Christopher Ringvold
at stillingsmarkedet vil øke med 10 prosent.

vente på at kandidatene skal søke selv, sier Ringvold.
Ifølge Ringvold vil en trend i 2019 være at HR inkluderes
som en mer strategisk ressurs for toppledelsen, og at vi
kommer til å se flere HR- og kommunikasjonssjefer som
hentes til stillinger som øverste toppleder.

Da FINN spådde utviklingen på samme tidspunkt i 2017
var beregningen 7 prosent, og endte på 10 prosent vekst.
Da, som nå, er det gode utsikter for norsk næringsliv, og da
er det gjerne de bransjene som allerede gjør det godt som
kommer til å gjøre det enda bedre.

– HR kommer til å måtte løfte seg, og det vil gi gode
muligheter til posisjonering. Dersom du er den beste i
SMB-markedet til å tiltrekke deg kandidater vil dette gi
deg en konkurransefordel, fremholder Ringvold.

FINN spår en særlig oppgang i stillingsutlysninger innen
olje, fisk og teknologirelaterte jobber. Det største behovet
for teknologer er på Østlandet, mens for olje og fisk er det
naturlig nok Vestlandet som har vil ha størst etterspørsel av
arbeidskraft.
PROBLEM Å SKAFFE FOLK
Kampen om arbeidskraft vil kreve enda mer av virksomhetene, og særlig HR-sjefene. – Vår erfaring er at det er
mulig å profesjonalisere HR ytterligere. Jeg savner at flere
HR-avdelinger tør å fornye måten de jobber med rekruttering
på. Der det er høy etterspørsel etter kompetanse som er
kritisk for bedriftens vekst og utvikling, må man tenke nytt
for å bli kandidatens førstevalg, og ikke nøye seg med å
18 •

STØRRE BUDSJETTER
FINN ser også tegn til at virksomhetene kommer til å bruke
mer penger på rekruttering. En ting er at lønningene går opp
for å tiltrekke den beste arbeidskraften. I tillegg kommer
rekrutteringen til å bli mer systematisk og tidkrevende. Både
offentlig og privat sektor vil trolig bruke mer penger på søk.
I tillegg spår FINN at utdanningsinstitusjonene som rekrutteringsarenaer vil oppleve enda større trøkk i 2019 enn i år.
– Flere vil gjennomføre aktiviteter på universiteter og høyskoler i 2019, og studentforeningene vil få enda bedre tider,
sier Ringvold.

«

Oljeindustrien og oppdrettsnæringen
kommer til å trenge mer folk.»

Foto: Unsplash - Charles Deluvio

– Det betyr at oljeindustrien og oppdrettsnæringen kommer
til å trenge mer folk. Behovet for teknologer har ligget der
hele tiden, men det ser også ut til at markedet her er helt
umettelig, sier Ringvold.

10%

FLERE UTLYSNINGER
I NNEN OPPDRETT, OLJE
& GASS OG TECHINDUSTRIEN I 2019

Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb
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For ytterligere informasjon kontakt kommunikasjonssjef i FINN, Kristine Eia Kirkholm. Mobil: 93 24 78 75. E-post: kristine.eia.kirkholm@finn.no
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Vi tar forbehold om trykkfeil.
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