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Tema: Nye rekrutteringsformer
Arbejdsgivere eksperimenterer i stor stil med
alternative ansættelsesmetoder. Bliv klogere på,
hvorfor de gør det – og mød tre unge, der alle har
været igennem en uvant rekrutteringsproces.
Af Troels Kølln Foto Jacob Nielsen
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Nye rekrutteringsformer
stiller store krav
Mange virksomheder afprøver alternative ansættelsesmetoder for at vinde
kampen om de bedste kandidater – men også for at brande sig selv. Forløbene
bliver stadig mere omfattende for ansøgerne og kan strække sig over uger.

K

ursusophold, timelange prøver og spil
på nettet. I jagten
på arbejdskraft
foretrækker danske
virksomheder i
stigende grad alternative ansættelsesmetoder frem for den klassiske
jobsamtale.
”Der er virkelig tryk på arbejdsmarkedet for tiden og stor konkurrence om
de dygtige medarbejdere. Det gør, at
virksomhederne bruger flere kræfter
på at udvikle deres rekruttering,” vurderer lektor Frans Bévort, der forsker i
human resource management på CBS.
De nye metoder fokuserer ofte på
tests og opgaveløsning i grupper med
andre ansøgere, og de er i stigende
grad kommet online i form af alt
fra små spil til større casebaserede
udfordringer eller ligefrem virtual
reality i den mest ekstreme form,
forklarer han.
Virksomhederne prøver med de nye
metoder ikke bare at finde de bedste
kandidater, men også at brande sig
selv som arbejdsplads. Samtidig er
det med til at motivere og forme de
kommende medarbejdere.
”Når man indgår i de her mere
omfattende rekrutteringsforløb,
begynder man i det små at ommøblere
sin person, sin identitet og sin historie
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Af Troels Kølln

Fordi deltagerne
arbejder anonymt, ligger de
ikke under for
de sædvanlige
fordomme om
køn eller etnisk
baggrund.
Erik Albæk Taasti, COO, PeerPilot

om sig selv, så det passer til det, virksomheden vil have,” siger Frans Bévort.
I løbet af de seneste to år er andelen af
dimittender, som møder en test i forbindelse med deres første job steget fra 31
procent til 42 procentpoint. Det viser en
ny undersøgelse fra Djøf, som også viser,
at næsten en ud af fem skal forholde sig
til en case i ansættelsesforløbet.
Kan strække sig over uger
Det er særligt de store konsulentvirksomheder, der tager de alternative
ansættelsesmetoder i brug, og ofte når
de skal ansætte nyuddannede medarbejdere, forklarer Frans Bévort.
Det bekræfter Thomas Kantsø, der er
chefkonsulent i Djøf.
”Vi hører om flere nye ansættelsesmetoder. Det er særligt de unge og
nyuddannede, der skal igennem en mere
eller mindre kreativ rekrutteringsproces. Det er indimellem langvarige forløb,
der kan strække sig over mange uger,”
siger Thomas Kantsø.
”Det handler bl.a. om, at det er svært
for virksomheden at mærke personen
bag en skriftlig ansøgning. Med de her
alternative metoder forsøger man at
fornemme, hvem der egentlig ligger bag
den der energiske, selvstændige, ’god til
at arbejde med mange bolde i luften’type, som man tit ender med at blive i
en skriftlig ansøgning,” siger han.
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Automatiseret evaluering
Et eksempel på et nyt rekrutteringsværktøj er online-platformen PeerPilot.
Her kan virksomheder bede hundredvis
af jobsøgere om at løse en business case
i samarbejde med hinanden. Kandidaterne skal først brainstorme løsninger i
mindre grupper og senere videreudvikle
dem. Undervejs bedømmer de hinandens bidrag.
”Vi tester ikke bare, hvilke færdigheder den enkelte kandidat har, men også
hvordan de samarbejder med andre.
Fordi vi kan monitorere alt, du gør med
mus og tastatur, kan vi måle på et utal af
variable, som man aldrig ville kunne se
eller overskue, hvis man satte folk sammen fysisk,” siger chief operating officer
i PeerPilot, Erik Albæk Taasti.
PeerPilot måler fem grundlæggende
karakteristika hos jobansøgerne:
Gennemslagskraft, engagement, samarbejde, holisme og feedback. Programmet
udvælger automatisk de bedste jobsøgere og sender en detaljeret rapport
til virksomheden. Omtrent 15.000
personer har været igennem PeerPilots
system, der kom på markedet for tre år
siden og i dag bruges af virksomheder
som KMD, William Demant og Siemens.
”Vores system fjerner den bias, der
normalt er i rekrutteringen. Fordi
deltagerne arbejder anonymt, ligger de
ikke under for de sædvanlige fordomme
om køn eller etnisk baggrund, og vi
måler på objektive parametre, der gør,
at kandidaterne ikke bliver valgt til eller
fra ud fra mavefornemmelser. Samtidig
får både jobsøger og virksomhed et
helt konkret grundlag til en eventuelt
efterfølgende jobsamtale, fordi alle
kandidaternes idéer og input bliver
sendt videre til virksomheden,” siger
Erik Albæk Taasti.
Perfekte kandidater findes ikke
Der kan altså være fordele for både
virksomheder og jobsøgere ved at lægge
mindre vægt på den klassiske kombination af ansøgning og jobsamtale. Men
der er også en slagside.

”Jeg kan være bekymret for, at virksomhederne begynder at screene ansøgerne fuldt automatisk uden nogensinde
at møde særligt mange af dem. Det er
farligt, hvis man tænker, at det er bedre
at lade maskiner udvælge kandidaterne,
fordi de bliver opfattet som ufejlbarlige,” siger Frans Bévort fra CBS.
Han har for nylig været i kontakt med
en virksomhed, der bruger et computerprogram til at frasortere langt størstedelen af ansøgerne, så kun nogle få
bliver inviteret til samtale. Programmet
er baseret på en database med profiler
af personer, der har fungeret godt i virksomheden. Tanken er, at programmet
med tiden lærer sig selv, hvilken type
kandidat der klarer sig bedst i virksomheden. Det er en problematisk metode,
mener Frans Bévort.
”Det bygger på en fejlforståelse af,
at der findes en perfekt kandidat, som
det handler om at finde frem til. Men
mennesker kommer ikke i færdige
pakker, de er hele tiden i udvikling.
Og det, der gør, at de får succes i deres
arbejde, er deres evne til at tilpasse sig
den konkrete virkelighed, de kommer
ind i – ikke hvordan de har klaret sig i en
anden virksomhed tidligere. På den måde handler effektiv rekruttering lige så
meget om at udvikle de medarbejdere,
man har brug for, som at udvælge nogle,
der findes i forvejen,” siger han.
Thomas Kantsø i Djøf advarer
virksomheder mod at stille alt for store
og detaljerede krav til jobsøgerne. Han
læser op fra et opslag, han har liggende
fra en større dansk virksomhed:
”’Du vil blive testet i group sessions
og for dine numeriske, verbale, logiske
og personlige styrker og for team
behaviour og præstationsadfærd.’
Altså, det er jo helt vildt, hvad det er for
supermennesker, de vil have. Der har jeg
et godt råd til arbejdsgiverne: Glem nu
ikke at tale med dem, I interviewer. Man
skal passe på med ikke at køre dem for
hårdt – så risikerer de at brænde ud.” !

DJØFERNE OG TESTS
" 42 procent af de nyud-

dannede djøfere skulle tage
en test i forbindelse med
ansættelse på deres første
job. Andelen er steget fra
31 procent i 2016.

" Cases er djøfernes

foretrukne testmetode.
61 procent finder det
i højt grad relevant,
når cases er en del af
ansættelsesforløbet.

Kilde: Djøfs spørgeskemaundersøgelse ’Sådan fik de
jobbet 2018.’ De i alt 1.937
deltagere var alle dimitteret
mellem 1. februar 2016 og 31.
januar 2018.

Det er farligt,
hvis man tænker,
at det er bedre
at lade maskiner
udvælge kandidaterne, fordi de
bliver opfattet som
ufejlbarlige.
Frans Bévort, lektor, CBS
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Først virkede caseopgaven som en sur
eksamen, men den
endte med at være
en fed oplevelse for
Christine Raahauge.
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C aseopgave :

”Man bliver nødt til at forberede sig,
som om det var en eksamen”
Christine Raahauge knoklede i seks timer for at løse en case baseret på store datasæt og forretningsdokumenter. Det gav hende ikke bare et job som management
consultant i Valcon Consulting, men også personlig udvikling.
Af Troels Kølln Foto Jacob Nielsen

9 Du søgte uopfordret et job hos

Valcon. Hvornår kom caseopgaven
ind i billedet?
”Jeg var først igennem et klassisk jobinterview. Derefter skulle jeg løse en
kognitiv test på computeren, hvor jeg
skulle igennem en række tests, både logisk, verbalt og numerisk. Caseopgaven
var faktisk først det tredje og sidste trin.”

9 Og hvad gik casen ud på?

”Casen var udviklet på baggrund af
en opgave for en tidligere kunde, en
produktionsvirksomhed, der havde
nogle udfordringer i deres forretning
– så altså en forenklet version af en
klassisk konsulentopgave. Selve casen
var beskrevet på fire sider. Jeg fik så
tre spørgsmål, jeg skulle svare på, og
en masse data at tage fat i: Alle mulige
tal, finansielle regnskaber, forretningsmateriale, strategier osv.”

9 Hvordan gik du til opgaven?

”Jeg havde seks timer til at løse casen og
selvfølgelig alt, alt for meget data. Det
handlede om at tænke abstrakt: Hvad
kunne jeg bruge af de data? Hvordan
strukturerede jeg mit arbejde? Og
hvordan fandt jeg frem til kernen?”

9 Hvordan skulle du

præsentere dine resultater?
”Jeg havde en halv times tid til at
fremlægge. Det fungerede som en slags
rollespil, hvor jeg skulle forestille at
præsentere det for kunden. Der var så
to fra Valcon, som stillede spørgsmål

undervejs. Mange af spørgsmålene var
noget, som jeg ikke havde mulighed for
at kende svaret på. Det var for at teste,
hvordan jeg så ville håndtere det.”

Hvad end jeg
havde fået
jobbet eller ej, ville
jeg være gået derfra
med en god følelse.
9 Havde du forventet, at

det ville være sådan?
”Ja, de havde fortalt mig om processen
i forvejen, så jeg vidste, hvad jeg gik ind
til. Og så havde jeg forinden virkelig
nørdet, hvordan man bedst løser sådan
en case. Der er meget materiale på nettet, som man kan forberede sig med.
Man bliver nødt til at forberede sig,
som om det var en eksamen. Det er
tydeligt at se, hvis du ikke har forberedt
dig, da det er et format, der kræver
noget særligt af dig.”

9 Var der alligevel noget,

der overraskede dig?
”Hjemmefra havde jeg gået lidt og
tænkt, om det virkelig var nødvendigt
at bruge så lang tid på det – også fordi
jeg ikke brød mig synderligt om at gå til
eksamen på studiet.
Men jeg kom ud efter casen med en
følelse af: ’Hvor var det egentlig fedt!’
Det handlede nok om, at der var en rig-

tig god og lidt humoristisk stemning
i lokalet. De var gode til at gøre det
afslappet. Og så fik jeg rigtig god
feedback efterfølgende. De brugte
lang tid på at give mig gode råd
fremover og til personlig udvikling.
Så hvad end jeg havde fået jobbet
eller ej, ville jeg være gået derfra med
en god følelse.”

9 Har du et godt råd til andre, der

står over for et caseinterview?
”Man skal ikke holde sig tilbage fra at
kontakte virksomheden på forhånd
for at høre, om de har nogle tips og
tricks. Virksomheden bruger også
lang tid på at lave de her caseforløb,
så de er kun interesseret i, at du
klarer det så godt som muligt. Du kan
intet tabe ved at ringe og spørge.” "

BLÅ BOG
CHRISTINE RAAHAUGE
!
!
!
!

25 år
Management consultant hos Valcon
Uddannet cand.polit. i 2018
Tidligere studentermedhjælper
i Nykredit og Dansk
Arbejdsgiverforening
! Med i Djøfs talentprogram for
unge kvinder
djoefbladet.dk
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Online -t e s t :

”Fokus var tydeligvis ikke
kun på cv og karakterer”
Christian Moesby skulle igennem en online-simulation for at klare sig videre til
en dag på et assessment center. Først derefter blev han indkaldt til jobsamtale og fik
efterfølgende tilbudt en stilling hos William Demant.
Af Troels Kølln Foto Jacob Nielsen

9 Kan du beskrive den online-

simulation, du var igennem?
”Det er en form for spil, der bliver
kørt i browseren. Vi var 300 spillere,
som blev delt op i mindre hold. Men
alt var anonymt, og derfor vidste jeg
ikke, hvor mange andre der var på
mit hold, hvem de var, eller hvem der
skrev hvad.
Vi blev stillet en abstrakt, strategisk opgave, som vi skulle løse i løbet
af én dag. Først skulle vi komme med
idéer og så senere videreudvikle dem
på forskellig vis i samarbejde med de
andre.”

9 Hvad var det for en oplevelse?

”Det var spændende. Fokus var tydeligvis ikke kun på cv og karakterer,
og der var ikke de sædvanlige, forudsigelige standardspørgsmål, som

BLÅ BOG
CHRISTIAN MOESBY

! 24 år
! General Business Graduate i William
Demant, hvor han er i gang med andet
år af graduateprogrammet
! Har en bachelorgrad i International
Business Administration og en
kandidatgrad i Business Information
Management fra Rotterdam School of
Management
! Tidligere konsulent i det hollandske
firma East-West Trade & Consulting og
kampagneleder i ISM eCompany
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man kunne forvente til en almindelig
spørgsmål-svar-jobsamtale. Det blev en
sjovere oplevelse simpelthen.”

9 Hvad blev I målt på?

”Jeg vidste, at jeg blev målt på både
evnen til at komme med gode løsninger
selv, men i mindst lige så høj grad også
min evne til at samarbejde med andre.
Men jeg vidste ikke, hvordan de målte det.
Det blev meget hurtigt tydeligt for
mig, at jeg ikke bare kunne lægge mig
op ad det, de andre gjorde, for jeg vidste
jo ikke, om de skrev tre eller fem eller
10 idéer – eller hvad succeskriteriet
egentlig var. Der var ikke rigtig nogen
måde at snyde systemet på, så jeg måtte
bare fokusere på at løse opgaven bedst
muligt.”

9 Hvad skete der efter simulationen?
”Et par dage senere fik jeg at vide, at jeg
var gået videre. Jeg fik en kort rapport
med noget feedback fra systemet. Vi
var 30 kandidater, der blev inviteret til
en dag på William Demants assessment
center. Det var en hel dag med præsentationer, opgaver, problemløsning,
forskellige observatører. Og det var
nok der, jeg virkelig begyndte at mærke
arbejdspladsen og kunne forestille mig
selv som en del af virksomheden.”

9 Hvad lærte du undervejs

i denne her proces?
”Mit forhold til William Demant blev
hurtigt præget af deres villighed til
at gøre tingene på en uortodoks og

engagerende måde. Høreapparater er
jo ikke det, man går og drømmer om at
arbejde med som 12-årig – men fordi jeg
undervejs var nødt til at researche på
virksomheden og branchen for at løse
udfordringerne, opdagede jeg, at det
faktisk var langt mere interessant, end
jeg først havde forestillet mig.”

Der var ikke
rigtig nogen
måde at snyde
systemet på, så jeg
måtte bare løse
opgaven bedst
muligt.
9 Har du et tip til andre, der står

over for samme form for online-spil
i forbindelse med jobsøgning?
”Mange har en formodning om, at det
er de ekstroverte alfa-mennesker, der
snakker højt og buldrer frem, som klarer
sig bedst. Men sådan er det faktisk
ikke. William Demant gør en stor, aktiv
indsats for at få alle typer personer ind,
fordi det er mere værdifuldt at have
teams, der består af folk med forskellige
personligheder og kompetencer. Så min
anbefaling er, at du ikke prøver at gøre
dig til noget andet, end du er. Vi leder
efter alle slags mennesker.” "

At gennemgå online-testen var en
sjovere oplevelse end en traditionel
samtale, siger Christian Moesby.

djoefbladet.dk
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Case competitions gør
det lettere at sikre, at
kandidatens personlighed
passer ind i firmaet,
mener Sidsel Green.
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K onk ur r ence :

”Jeg kunne mærke det rush
og drive, der er i jobbet”
Sidsel Green vandt en case competition i konkurrence med over 20 andre
studerende. Præmien var et praktikophold hos Boston Consulting Group, der
fløj hende til Düsseldorf på første praktikdag. I dag er hun fastansat.
Af Troels Kølln Foto Jacob Nielsen

9 Du var med i en case competition.

Hvad vil det egentlig sige?
”Vi var 20-25 mennesker, de fleste af
os studerende, der blev samlet på et
kursuscenter i tre dage og to nætter. Vi
blev så delt op i hold af fire personer, der
skulle løse en case.”

9 Hvad gik casen ud på?

”Det var en rigtig opgave, som BCG
lavede pro bono for Red Barnet. Hvordan
kunne vi øge deres indtjening fra den
årlige indsamling? Der sad en konsulent
fra BCG med os i rummet, og så kom der
indimellem forskellige andre fra firmaet
ind for at observere os.”

9 Hvad kiggede de efter, tror du?

”I en case competition bliver du alt andet lige testet i, hvor god du er til teamwork, til at tilrettelægge dit arbejde og
til at løse problemer. Den slags evner.”

9 Hvordan oplevede du det?

”Det er super-intensivt. Vi ankom onsdag aften og tog hjem fredag aften. Men
det var også helt vildt sjovt at opleve
livet som konsulent på en meget mere
direkte måde. Jeg kunne mærke det
rush og drive og speed, der er i jobbet.
Og så var det fedt at møde så mange
forskellige mennesker i virksomheden.
Vi spiste morgenmad og aftensmad
sammen med dem, og der var også
forskellige sociale aktiviteter. En dag
var vi ude at skyde lerduer. Det gav et
godt indtryk af, hvem éns kommende
kolleger kunne blive.”

9 Lærte du noget om virksomheden,

som du ikke vidste i forvejen?
”Jeg var meget overrasket over, i hvor
høj grad BCG arbejder med social
impact. Og så var jeg virkelig overrasket
over, hvor fantastisk søde folk var.
Allerede fra dag ét følte jeg mig nærmest
som en del af virksomheden. Der var ingen armslængde. Alle var meget åbne.”

Jeg var virkelig overrasket
over, hvor fantastisk
søde folk var.
9 Du var en af fire, der vandt

den case competition. Hvad skete
der efterfølgende?
”Jeg vandt et praktikophold på seks
uger, hvor jeg blev sat på et projekt, som
om jeg var fastansat konsulent. På min
første dag blev jeg fløjet til Düsseldorf,
hvor vi skulle lave en stor omstrukturering af en virksomhed. Det var en
kæmpe opgave at få ansvar for, men jeg
fik masser af støtte, og så lærer man hen
ad vejen. Det var fedt.”

9 Hvad tænker du om case

competitions som alternativ
til den klassiske jobsamtale?
”I år sad jeg på den anden side af bordet
og var med til at arrangere vores case
competition. Og det er bare en rigtig
god måde at teste det, som vi kalder the
personal fit. Hvordan passer man ind?

Der er mere tid til nogle længere
samtaler, og det er en god mulighed
for at samle en bred vifte af ansøgere
– også dem, der ikke traditionelt
søger konsulentjob. Normalt vil der
være nogle, der læser statskundskab,
mens andre er hardcore økonomer,
atomfysikere eller måske ingeniører.
Det er den diversitet, der skaber de
bedste løsninger.”

9 Har du et tip til andre, der står

over for en case competition?
”Man skal ikke være bange for at
tage ansvar for gruppen. Man skal
selvfølgelig ikke overrumple og
tromle de andre, men hvis man kan
tage ansvar på en inkluderende måde,
så kan man virkelig skille sig ud. Tro
på dig selv. Der er en grund til, at du er
blevet inviteret med.” "

BLÅ BOG
SIDSEL GREEN

! 28 år
! Associate Consultant hos The Boston
Consulting Group
! Har en bachelor i International Business
and Politics fra CBS og en kandidatgrad
i Global Politics fra London School of
Economics
! Tidligere medlem af bestyrelsen for CBS
som repræsentant for de studerende
djoefbladet.dk
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