
64% vill hellre hitta jobb själva än att bli kontaktad av en rekryterare

Att behålla dagens kandidater är annorlunda mot hur du attraherar nya. Det som 
får kandidater att stanna kvar på en arbetsplats skiljer sig från vad som får en 
kandidat att vilja byta jobb
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STAY OR GO?

Hur söker
kandidater jobb? 

81% använder jobbsajter

53% använder sociala medier

49% använder fler än 5 kanaler
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Har du hört att dagens unga är flyktiga?

67% av alla kandidater födda efter 1990 har 
faktiskt aldrig bytt jobb på eget initiativ.

LOJALA MILLENIALS

CareerBuilder.se har tillsammans med Academic Work genomfört en kandidatundersökning bland 
svenska jobbsökare. Totalt svarade 1 171 personer i åldrarna 16 år och uppåt på undersökningen, 
som handlade om vad som är viktigt för kandidater när de söker jobb. Undersökningen genomfördes 
som en webbenkät under november 2019.

CareerBuilder.se är en av Sveriges största aktörer inom platsannonsering online. Vi har även en global närvaro, samtidigt 
som vi har en lokal förankring i Sverige. Då CareerBuilder startades år 1995 har vi 25 års erfarenhet av att vara mer än 
bara en jobbsajt. Genom att se till både arbetsgivares och arbetstagares behov använder vi smart teknik för att utveckla 
automatiska lösningar för HR, vilket skapat enkla och kostnadseffektiva tjänster för kandidatattraktion. Med hjälp av 
dem kan våra kunder snabbare hitta, anställa och hantera sina talanger från start till slut i en rekryteringsprocess, vi 
kallar det Hello to Hire.

YOU SNOOZE, YOU LOOSE!

1 av 4  har ghostat en arbetsgivare, främst på 
grund av arbetsgivaren varit för långsam.

55%  får en sämre bild av arbetsgivare när 
återkoppling uteblir.

1 av 2  har dessutom tackat nej till ett 
jobberbjudande.

Vill du veta mer?

LÄS MER
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