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Vejen til bedre rekruttering
Job-Support Danmark har i år relanceret sit HRMS system, kal-
det OHRMS®, der har været i drift siden 2006. Succesen, og ikke 
mindst besparelserne for de virksomheder, der har valgt denne 
løsning, er til at få øje på.

Employer Branding og rekruttering i det offentlige
Den offentlige sektor har ofte store udfordringer med at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Det skyldes for det første 
den lave arbejdsløshed med de små årgange, for det andet at den private sektor af mange anses som mere attraktiv.
Employer branding-tankegangen kan være værd at tænke over, når man arbejder med rekruttering i de mindre ”sex-
ede” områder af jobmarkedet.

Nye veje til menneskets lykkeoplevelse
 I både privatsfæren og i arbejdslivet er vi nu også begyndt at interessere os mere indgåen-
de for de mentale processer, der kan bibringe os en mere intensiveret oplevelse af livs- og 
jobglæde, præget af højere grad af tilfredshed, lykkefølelse og meningsfuldhed.



KRISE – et ord man næsten ikke kan undgå at 
høre og læse i denne tid. Det bliver dog hur-
tigt en selvforstærkende situation. Ikke mindst 
ved at ”krisen” afløser en æra, hvor næsten kun 
det bedste har vært godt nok. 

For nogen er det måske deres første nærkon-
takt med en negativ finansiel udvikling, men 
ser jeg blot knap ti år tilbage, så vil mange nye 
på arbejdsmarkedet måske end ikke tro man 
kunne arbejde med de ting og forhold, som vi 
gjorde – på samme måde har mine forældres 
generation og deres forældres generation sik-
kert tænkt mange gange. 

Vi har nok alle vænnet os til at tingene går 
rigtig stærkt online, at computeren, mobilen, 
skærmen og selv musen hedder det rigtige, 
ser rigtig ud og virker vidunderligt.

Vi bør naturligvis heller ikke stå i vejen for 
udvikling, men måske det alligevel er sundt 
for os alle og virksomhedernes ”indeklima” 
lige at få genopfrisket vort syn på situationen, 
arbejdslivet og ikke mindst hvad, der reelt er 
nødvendigt.

Mange virksomheder er nok endda begyndt 
at vurdere om det nu er nødvendigt, at den 
enkelte medarbejder spiser gourmet morgen, 
middag og aften? Havde de 500 kr.  ekstra per 
medarbejder om dagen i personalepleje været 
givet bedre ud på andre aktiviteter ? Kunne 
de have afværget nogle andre nedskæringer, 
såfremt pengene i stedet havde været tilgæn-
gelige i selskabets likviditetsregnskab?

Kigger vi blot til HR-området så har dets place-
ring i organisationerne på et overordnet plan 
flyttet sig en del gennem det seneste årti. Der 
er dog stadig en stor diversitet i dets organi-
satoriske agtelse. At der ikke skal rekrutteres 
50 nye medarbejdere til helt nye positioner 
betyder det så, at der ingen udfordringer er for 
HR-afdelingen?

Der vil stadig være mange der skifter job - po-
sitioner, der skal genansættes med kompe-
tente folk. Et 100% ansættelsesstop eksisterer 
sjældent for så må man ikke håbe, at nogen i 
den øverste ledelse stopper…

Derudover er det jo netop i disse tider arbejds-
pladsens reelle værdier bør synliggøres.

Videreuddannelse og trivsel er stadig i højsæ-
det for at fastholde de mest kompetente med-
arbejdere på ens arbejdsplads; men samtidig 
vil en synliggørelse af alle de ”indre” værdier, 
som virksomheden rummer, kunne tiltrække 
andre tilsvarende engagerede og kvalificerede 
medarbejdere.

Hvem siger eksempelvis nej til konkurrentens 
mest profitable sælger? Og hvad tiltrækkes 
han eller hun af?

Et gammelt ordsprog siger når krybben er 
tom så bides hestene – er tonen måske blevet 
hårdere flere steder? 

Hvis ja, så kunne det medmenneskelige syn 
måske være essentielt at projektere i sin mar-
kedsføring af arbejdspladsen?

KRISE er for mig positivt tiden, hvor alle for 
alvor kan tillade sig at stoppe op og legalt er-
kende, at gamle vaner og dyder måske reelt er 
blevet uvaner og unoder. Nu er tiden kommet 
til at undlade at følge strømmen og tænke 
kreativt ud af boksen.

For 12 måneder siden søgte mange virksom-
heder nye medarbejdere, mens der kun var få, 
der kiggede. Folk kiggede først, når de havde 
lyst til nyt. Nu er tiden moden til, at man for 
alvor kan markedsføre sin arbejdsplads – ikke 
kun fordi der er færre annoncer på markedet, 
men fordi folk er væsentligt mere lydhøre 
overfor ethvert budskab, hvormed værdien af 
det positive budskab forøges betragteligt.

Enhver stillingsannoncering i denne tid har 
mulighed for at illustrere og fortælle det posi-
tive budskab – vi er en attraktiv arbejdsplads 
- hos os ansætter vi altid det hele menneske.

Hvornår har marketing og HR-afdelingen i 
samarbejde sidst udarbejdet en strategi for 
hvilket budskab, der kan og skal sælge jeres 
arbejdsplads? Bør folk vælge jeres arbejds-
plads af nød eller være drevet af lyst?
- kun de færreste kan være i tvivl om, hvad der 
er sund forretning.

Uden en reel salgsstrategi af ens arbejdsplads, 
risikerer man, at de bedste medarbejdere for-
følger en anden mulighed uden man selv har 
formået at tiltrække nye kompetente medar-
bejdere til ens organisation og så kan man for 
alvor tale om KRISE.

Ricki Vejsmose 
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 4. Vejen til bedre rekruttering går gennem OHRMS®
Job-Support Danmark A/S har i år relanceret sit HRM 
system, kaldet OHRMS®, der har været i drift siden 
år 2006. Succesen, og ikke mindst besparelserne for 
de virksomheder, der har valgt denne løsning, er til 
at få øje på.

 5. Employer Branding og rekruttering i det
offentlige

Den offentlige sektor har ofte store udfordringer 
med at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Det 
skyldes for det første den lave arbejdsløshed med 
de små årgange, for det andet at den private sektor 
af mange anses som mere attraktiv. 

 8. WeightWatchers på jobbet
WeightWatchers sætter fokus på sundheden i din 
virksomhed og øger medarbejdernes velbefindende 
- enkelt og effektivt.

 9. Arbejdsgiver frifundet for aldersforskels-
behandling

Endnu engang er en arbejdsgiver blevet frifundet 
for aldersforskelsbehandling.

10. Rekruttering, strategi eller nyt job?
Team-Up hjælper dig videre - uanset om du søger 
nye udfordringer eller de rigtige medarbejdere. 

11. Nye veje til menneskets lykkeoplevelse
”Positiv psykologi” er et forholdsvis nyt begreb eller 
en ny retning indenfor den anvendte psykologi og 
psykologiske forskning. 

13. Løft dit personlige lykkeniveau!
Den californiske psykolog Sonja Lyobomirsky
har udformet en ”guide til øget lykkefølelse”,
baseret på forskning udført af en række 
såkaldt positive psykologer. 

14. Fokus på: Depression
Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær 
depression i løbet af deres liv. Men endnu flere 
oplever en mildere form af sygdommen.

15. DST: Fremgang i varehandlen med udlandet
I 2008 eksporterede Danmark varer for 581,4 mia. kr., 
mens vi importerede varer for 553,2 mia. kr. Trods et 
fald i sidste kvartal steg importen på årsbasis med 
5,3 pct. i forhold til sidste år.
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Job-Support Danmark A/S har i år relanceret 
sit HRM system, kaldet OHRMS®, der har været 
i drift siden år 2006. Succesen, og ikke mindst 
besparelserne for de virksomheder, der har valgt 
denne løsning, er til at få øje på.

OHRMS® står for Online Human Ressource 
Management System og siden indgangen til 
2009 har adgangen til dette fuldt funktionelle 
og konkurrencedygtige system været gratis, 
og det bliver det ved med at være. 

Man kan med OHRMS® håndtere alt fra 
opfordrede til uopfordrede ansøgere, styring 
af egen jobsektion på sin virksomheds egen 
hjemmeside samt distribution af stillingsan-
noncer til diverse online som offline medier.

Legende let at bruge
Bruger man OHRMS®, kan det næsten ikke 
blive nemmere at indrykke sine stillingsan-
noncer. Teksten kan enten tastes direkte ind i 
OHRMS®, kopieres fra et word-dokument eller 
simpelthen kopieres direkte fra en tidligere 
stillingsannonce i dit online arkiv.

For at lette behandlingen af ansøgningerne, 
kan hver annonce opsættes med sit eget 
spørge- eller ansøgningsskema, hvori du 

kan opsætte krav og få sorteringsfiltrene til 
automatisk at fravælge de mindst relevante 
ansøgninger, så du kan præsenteres for de 
mest kvalificerede ansøgere.

Du kan via OHRMS® vælge om systemet blot 
passivt skal holde dig ajour med annoncens 
præsentation, når er logget på systemet, eller 
om OHRMS® aktivt skal sende dig en ugentlig 
eller sågar daglig statusrapport via email.

Det er ikke størrelsen…
OHRMS® er opbygget til at håndtere arbejds-
gangen i alle størrelser af virksomheder, 
centralt som decentralt styrede.

Du har mulighed for at opsætte brugerkonti 
med forskellige rettigheder, så alle i organisa-
tionen i princippet kan have deres helt egen 
individualiserede adgang til OHRMS®, mens 
OHRMS® samtidig giver dig det overordnede 
overblik.

Gratis HRMS for alle
Rekrutteringssystemet, OHRMS® har tidligere 
været forbeholdt annoncørerne hos Job-Sup-
port Danmark®; men man er på ingen måde 
forpligtet til at publicere sine annoncer hver-
ken på Job-Support Danmarks egne jobpor-

taler eller søsterportalerne i Sverige og Norge, 
selvom muligheden for dette naturligvis er 
gjort legende let.

Skulle du ønske kun at benytte AFs Jobnet til 
publicering af annoncer, kan systemet faktisk 
benyttes med alle dets managementfunktio-
ner, uden at du nogensinde behøver at hive en 
eneste krone op af lommen. Hertil bør det dog 
tilføjes, at hvis du ønsker at profilere din virk-
somhed professionelt, er der enkelte indleden-
de udgifter, det ganske simpelt er fjollet ikke at 
tage med, som design af en skabelon til dine 
annoncer og en jobsektion til din virksomheds 
hjemmeside.

Denne engangsudgift er i en meget over-
skuelig størrelsesorden, og er for en attraktiv 
arbejdsplads rigeligt til at etablere en profes-
sionel selvprofilering blandt de kandidater 
virksomheden ønsker at tiltrække. 

Af Thorbjørn Jart, Job-Support Danmark A/S

Vejen til bedre rekruttering går gennem OHRMS®
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Den offentlige sektor har ofte store udfordringer 
med at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Det 
skyldes for det første den lave arbejdsløshed 
med de små årgange, for det andet at den pri-
vate sektor af mange anses som mere attraktiv. 

Employer branding-tankegangen kan være 
værd at tænke over, når man arbejder med 
rekruttering i de mindre ”sexede” områder 
af jobmarkedet. Et par af landets offentlige 
virksomheder, Trafikstyrelsen og Gribskov 
kommune har haft held med at fokusere på 
employer branding i deres rekruttering. 

Landets kommuner har siden reformer og 
sammenlægninger haft travlt med at gøre sig 
klar til en ny hverdag. Og ikke mindst travlt 
med at finde kvalificerede mennesker, der kan 
løfte de mange nye opgaver. Kommuner skal 
forholde sig til små rekrutteringsårgange, for 
hvem jobmulighederne er mange, og for hvem 
den kommunale sektor måske ikke er højst på 
prioriteringslisten over mest attraktive jobs. 
Dette i hård konkurrence med et rødglødende 
rekrutteringsmarked i den private sektor. Hvis 
kommunerne fremover ønsker at være med 
i kampen om de gode hoveder, er de derfor 
nødt til at begynde at arbejde meget mere 
med talent pooling og employer branding. 

Talent pooling i kommunerne
Talent pooling betyder kort sagt, at man 
samler potentielle medarbejdere i en data-
base, som kommunen kan trække på, hvis en 

stilling pludselig bliver ledig. Det indebærer, at 
man så at sige rekrutterer, før behovet for nye 
medarbejdere opstår. Desværre sker det alt for 
ofte, at rekrutteringen først går i gang, når en 
medarbejder er stoppet.

Men ved at arbejde med talent pooling forkor-
ter kommunerne for det første den tid, der går 
mellem en medarbejders opsigelse og en ny 
medarbejders ansættelse. For det andet har de 
mulighed for at rekruttere 365 dage om året. 
Og for det tredje øger kommunen sandsynlig-
heden for at nå ud til den rette kandidat, før 
nabokommunen gør det. Derudover kan 
kommunen drage økonomiske fordele ved 
at anvende talent pooling, fordi kommunen 
løbende kan søge efter potentielle medarbej-
dere i deres egen ”talent pool” uden at bruge 
penge på annoncering eller rekrutteringskon-
sulenter.

Det handler altså om at være en attraktiv 
arbejdsgiver, så der kommer ansøgere til talent 
poolen, eller med andre ord have et stærkt 
employer brand.

Employer branding i kommunerne
Employer branding er efterhånden et meget 
brugt ord, og et godt ord at tage til sig, når 
man arbejder med rekruttering i de mindre 
”sexede” områder af jobmarkedet. Kandi-
daterne i dag har mange muligheder for at 
vælge, og undersøgelser viser, at de unge ikke 

alene går efter lønnen, men primært kigger på 
arbejdsmiljø, udviklingsmuligheder og perso-
nalegoder, når de søger job. Hvis kommunerne 
vil sikre sig, at de er attraktive arbejdspladser 
over for både eksisterende medarbejdere og 
nye ansøgere, er de derfor nødt til at fokusere 
på, hvordan de fremstår som arbejdsplads, og 
hvordan de brander sig som arbejdsgivere.

Det lille brev med den store betydning
En ting er, at kommunerne må sørge for at 
deres medarbejdere får udfordringer og udvik-
lingsmuligheder i jobbet, så de har lyst til at 
blive længere på arbejdspladsen. En anden 
ting er, at kommunikationen over for ansøgere 
skal være professionel og så at sige ”sælge 
varen godt”, det være sig lige fra stillingsopsla-
get og indkaldelse til interviews eller afslag.
Eksempelvis oplever 80 % af alle ansøgere, 
at de ikke får bekræftelse på modtagelse af 
deres ansøgning, 68 % på, at jobbet er besat til 
anden side . En professionel og gennemtænkt 
kommunikation vil derimod forbedre kom-
munens image, betyde større troværdighed og 
influere på positiv omtale. Og hvad måske er 
endnu mere alarmerende, 85 % af dem, som 
har oplevet ikke at få en bekræftelse på, at 
deres ansøgning er modtaget, ønsker ikke at 
søge et job hos samme virksomhed igen.

Bevar det gode forhold og et godt omdømme
En virksomheds employer brand eksisterer 
side om side med virksomhedens kommunika-
tion i feltet mellem virksomheden og de

Af Louise Martine Lindbo, StepStone Solutions

Employer Branding og rekruttering i det offentlige



Profilér din virksomhed
i dine stillingsannoncerPROFILANNONCE

En PROFILANNONCE hos Job-Support 
Danmark® kan sammenlignes med de grafisk 
udformede stillingsannoncer, du kender fra 
trykte medier. Hos os får du blot alle internet-
tets muligheder og kvaliteter oveni!

En PROFILANNONCE udformes med tekst 
og grafik, så den passer til din virksomheds 
grafiske identitet. Den styrker virksomhedens 
markedsføring, og den understreger – over 
for de jobsøgende – hvem afsenderen er, og 
hvordan din virksomhed er som arbejdsplads. 
Ansøgeren får det optimale førstehåndsind-
tryk af din arbejdsplads, og det sikrer dig en 
optimal respons fra relevante og kvalificerede 
kandidater.

Når du vælger en PROFILANNONCE hos Job-
Support Danmark®, trækker du samtidig på 
vores store erfaring inden for rekruttering på 
internettet. Du får en fast kundekonsulent hos 
os, som følger dig igennem hele rekrutterings-
processen, og sammen finder I den optimale 
annoncering for netop din virksomhed.

Indsendt materiale Profilannonce

Annoncer på www.Job-Support.dk

Kvalitet · Service · Garanti

Danmark

www.Job-Support.dk
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eksisterende og kommende medarbejdere. 
Det er derfor et godt udgangspunkt at kigge 
på de kommunikationskanaler, man har med 
kandidaterne, når man vil forbedre sit emplo-
yer brand., Fx kan man spørge sig selv: 
• Får alle kandidater en hurtig bekræftelse på, 
at deres ansøgning er modtaget? 
• Er rekrutteringsprocessen tydelig for kandi-
daten? 
• Får alle ikke-egnede kandidater et hurtigt 
afslag, så de kan komme videre med deres 
jobsøgning?

Trafikstyrelsen er en statslig styrelse, der arbej-
der med employer branding i deres rekrutte-
ringsproces. At yde en effektiv og professionel 
kommunikation over for eksisterende og po-
tentielle medarbejdere er derfor alfa omega. 
Jan Vedsted, HR konsulent i Trafikstyrelsen 
siger: ”En af Trafikstyrelsens målsætninger er at 
sørge for, at kandidater og medarbejdere får en 
respektfuld behandling. Hvis vi vil være med i 
kampen om de gode hoveder, er det vigtigt, at vi 
i HR tænker employer branding ind i vores rekrut-
teringsproces”.

Til at understøtte Trafikstyrelsens rekrutte-
ringsproces, anvender HR afdelingen et rekrut-
teringssystem, som gør arbejdsgangene mere 
strømlinede.

Et rekrutteringssystem - hvad går det ud på? 
Et rekrutteringssystem er et online værktøj, 
der gør det muligt for en virksomhed, såvel 
privat som offentlig, at opnå en mere effektiv 
og professionel rekrutteringsproces. Systemet 
skal så at sige hjælpe virksomheden med at 
automatisere rekrutteringsproceduren samt 

lette det tunge administrative arbejde, der ofte 
er forbundet med rekruttering. Med et rekrut-
teringssystem har virksomheden mulighed for 
blandt andet at skabe overblik over alle rekrut-
teringssager og udføre avancerede søgninger 
blandt kandidaternes CV og ansøgning. 

Kend din kandidat og forbliv en attraktiv (of-
fentlig) virksomhed 
Det er præcis som med ægteskabet som med 
forholdet mellem jobtager og jobgiver. Hvis 
man vil fastholde sin partner, må man ”gøre sig 
til” og sørge for, at man hele tiden er attraktiv. 
Det samme gælder for virksomheden. Den må 
fokusere på at tilbyde det bedste til sine folk 
for derved at kunne tiltrække og ikke mindst 
fastholde. 

En af landets kommuner, hvis målsætning er at 
være attraktiv og at leve op til medarbejdernes 
ønsker og krav om personlige og faglige ud-
fordringer, er Gribskov kommune. Den vil ikke 
blot være kendt på dens dejlige badestrande 
og skønne natur, men bestemt også på, hvad 
den kan tilbyde og sikre for at kunne tiltrække 
og fastholde dygtige folk. HR konsulent i Grib-
skov kommune, Birgit Meltinis, fortæller: 
”Gribskov kommune vil være en spændende 
arbejdsplads og kommune, der er god til at 
tiltrække og fastholde kvalificerede folk”. 

Kommunen modtager løbende mange 
ansøgninger og opfattes som populær blandt 
ansøgere, der søger job primært inden for kon-
sulentområdet. I perioder, når det går rigtig 
stærkt, kræver det derfor sin sag for kommu-
nens rekrutteringsteam at holde styr på de 
mange ansøgninger, kommunikere profes-

sionelt og give alle kandidater et klart svar på 
deres henvendelser. 

Til at understøtte kommunens målsætning om 
at være en attraktiv arbejdsplads, anvender 
Gribskov kommune som Trafikstyrelsen et 
rekrutteringssystem, som skal resultere i en 
mere ensartet og effektiv rekrutteringsproces. 
Dette til gavn for både kommunens rekrutte-
ringsteam, brugere og ikke mindst jobsøgerne. 
I den forbindelse siger Birgit Meltinis:  ”Med 
vores rekrutteringsværktøj kan vi altid sikre, at 
vores jobsøgere får svar til tiden, og at ingen sag 
går tabt. Vores jobsøgere skal desuden have en 
positiv oplevelse af at søge job hos os”. 

Nye tider for HR 
Et af nøgleordene for HR nu og i fremtiden er 
derfor salg. Salg af sig selv som en attraktiv 
arbejdsplads. ”Salgstanken” strider ofte mod 
praksis i mange kommuner, men tiderne 
ændrer sig, landkortet ændrer sig, og kommu-
nerne er nødt til at gøre det samme. Sidst, men 
absolut ikke mindst, skal den offentlige sektor 
- så vel som den private - forholde sig til, at be-
folkningen og arbejdsstyrken bliver mindre, og 
at det derfor i højere grad handler om at holde 
på det, man har: at have et stærkt employer 
brand blandt sine eksisterende medarbejdere. 
En tendens, som gælder hele Europa, hvorfor 
en rapport fra Boston Consulting Group også 
konkluderer, at ”Managing Talent” bliver det 
vigtigste fokusområde inden for HR frem mod 
år 2015.



®

Kvalitet · Service · Garanti

Danmark

www.Job-Support.dk

*Illustrationen viser forholdet antal brugere pr. stillingsannoncer.  
Målingerne er baseret på jobportalernes egne trafiktal for deres netværk i maj samt antal job i august måned 2008.

70 222 JOB (562) 
For yderligere information

Vidste du, at markedets bedste stillingsannonce 
og service kun koster 5.450,- inkl. stillingsgaranti?

33 13 151 21 71

Flere brugere pr. job end nogen anden
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Vi sætter fokus på sundheden i din virksomhed - 
og øger medarbejdernes velbefindende - enkelt 
og effektivt.

Få overskud i en travl hverdag
Her er ingen stressfaktor over at skulle køre 
efter os – Weight Watchers På Jobbet er et 
kursus, hvor vi flytter undervisningen ud på 
jeres virksomhed. Alt I skal gøre, er at afsætte 
ca. 1 time ugentligt over en 12 ugers periode. 
På kurset vil I blive sat grundigt ind i vores 
gennemarbejdede og klinisk dokumenteret 
kostomlægningsprogram.

Ved at afholde en Weight Watchers På Jobbet, 

opnås en motivation og støtte i dagligdagen, 
som sætter gang i en positiv proces, der læg-
ger grunden til den sunde livsstil, som fører 
til overskud og selvtillid i en ellers stresset 
hverdag.

Støtte og motivation i dagligdagen gir’ resul-
tater
Mange fortæller os, at det at afholde en 
Weight Watchers På Jobbet gør, at de opnår 
den støtte og motivation i dagligdagen, de 
har manglet for at gennemfører en kostom-
lægning. – Samtidig fortæller flere, at de er 
kommet tættere på deres kolleger, hvilket har 
givet et styrket sammenhold på arbejdsplad-
sen.

Sådan starter I en Weight Watchers På Jobbet i 
jeres virksomhed
Det kræver kun at I indgår en aftale med os 
og at vi sætter en dato for opstart. Vi med-
bringer komplet materiale og gennemfører 
undervisningen på jeres arbejdsplads.

Ønsker I yderligere information, så kontakt 
venligst Weight Watchers, på tlf.: 3311 0141. 
I er også velkomne til at kontakte os pr. mail: 
virksomhed@weight-watchers.dk 

WeightWatchers.dk

Weight Watchers på jobbet

Parma kylling med grøntsagscouscous
Ingredienser
4 kyllingefileter à 125 g
4 skiver parmaskinke
60 g ost, max 17%
2 spsk rød pesto
2 dl couscous
2 tsk olivenolie
1 fed hvidløg, hakket
8 soltørrede tomater, lagt 
i blød
200 g friske svampe i 
skiver
100 g grønne bønner
100 g gul (eller grøn) 
squash i halvmåner
1 lille rødløg, i tynde både
4-5 cocktailtomater, i halve
2 spsk pinjekerner
Basilikum
Salt, peber

Sådan gør du
Tænd ovnen på 225 grader. Skær et snit i kyllingefileter og smør ½ spsk 
pesto i hvert snit. Skær osten i 4 stave og læg en stav i hvert snit. Pak 
fileterne ind i parmaskinken og sæt det fast med en tandstik. Læg kyl-
lingen i et ovnfast fad og steg i ovnen i ca. 25 minutter. 

Tilbered couscous efter anvisning på posen. Svits grøntsagerne i olien 
og krydr med salt og peber. Drys pinjekerner og basilikum over kyl-
lingen og servér med couscous og grøntsager. 

Rodfrugtgratin
Ingredienser
2 tsk. olie eller flydende 
margarine
1 kg mellemstore kartofler
2 gulerødder
1 stor pastinak
½ porre
2 - 3 tsk. urtesalt
½ tsk. tørret basilikum
2 dl revet, mager ost, max. 
13 %
1 dl fløde, max. 13 %
2 dl skummetmælk

Sådan gør du
Smør et ildfast fad med olie eller flydende margarine. Skræl kartofler 
og rodfrugter. Skær alle grøntsager i stænger. Bland grøntsagerne i 
fadet, og krydr med urtesalt, basilikum og revet ost (gem lidt ost til at 
drysse over). Hæld madlavningsfløde og mælk ved, og drys resten af 
osten over. Bages i ca. 50 min. ved 200°, indtil kartoflerne er møre. 
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Endnu engang er en arbejdsgiver blevet frifun-
det for aldersforskelsbehandling.

En virksomhed besluttede at nedlægge tre 
stillinger, som blev beklædt af kvindelige 
medarbejdere på 52, 61 og 62 år og med en 
anciennitet på henholdsvis 20, 39 og 40 år. 

Virksomheden tilbød medarbejderne valget 
mellem nye stillinger eller at indgå en fratræ-
delsesordning. Alle medarbejderne valgte at 
fratræde.

Stillingerne blev imidlertid ikke nedlagt på det 
forudsatte tidspunkt, idet virksomheden måtte 
tilpasse sig en nyopstået konkurrencesituati-
on. Virksomheden ansatte derfor to nye yngre 
medarbejdere.

De fratrådte medarbejderes fagforbund var 
af den opfattelse, at den blotte aldersforskel 
mellem de afskedigede og de nyansatte 
medarbejdere i sig selv betød, at der var påvist 
faktiske omstændigheder, som gav anledning 
til at formode, at der var tale om forskelsbe-
handling på grund af alder.

Virksomheden gjorde derimod gældende, at 
der var tale om saglige afskedigelser.

Virksomheden blev frifundet
Byretten lagde til grund for frifindelsen, at en 
opsigelses saglighed må vurderes på opsigel-
sestidspunktet. Retten fandt herefter ikke, at 
der var påvist faktiske omstændigheder, som 
gav anledning til at formode, at der var sket 
forskelsbehandling på grund af alder. 

Af Dansk Erhverv, www.danskerhverv.dk/Nyheder/

Arbejdsgiver frifundet for aldersforskelsbehandling 

Ingen anden udbyder kan tilbyde sine

 kunder så mange serviceydelser

Annoncer på www.Job-Support.dk

Kvalitet · Service · Garanti

Danmark

www.Job-Support.dk

®
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Team-up hjælper dig videre med rekruttering af de rigtige medarbejdere!

Vi har specialiseret os i rekruttering af specialister, ledere og andre 
nøglepersoner.

Vi formidler attraktive jobs til velkvalificerede kandidater, og vi arbejder 
nationalt såvel som internationalt. Vi har således samarbejdsaftaler med 
udenlandske rekrutteringsfirmaer og rekrutterer bl.a. for internationale 
virksomheder.

For virksomheder
En af virksomhedens vigtigste strategiske opgaver er at ansætte de 
rigtige medarbejdere. Vi hjælper virksomheden helt fra starten, når be-
hovet for en ny medarbejder opstår. Vi tager os af hele processen - helt 
til den nye medarbejder er fundet og ansat. Og vi følger op i den første 
tid af ansættelsen.

For kandidater
Mange virksomheder ønsker en hurtig og effektiv rekrutteringsproces. 
Det kan sikre, hvis vi har en god kandidatbank. Derfor kan det betale sig 
at sende en uopfordret ansøgning til os.

Vi arbejder ud fra den filosofi, at alle opgaver skal løses med respekt for 
det enkelte menneske. Et af vores succeskriterier er, at alle involverede i 
rekrutteringsprocessen har en god oplevelse - også de kandidater, som 
ikke får jobbet. 

Team-up hjælper dig videre med virksomhedens strategi!

Det kræver mange ressourcer for ledelsen i en virksomhed at komme 
i gang med formulering og implementering af strategier, forretnings-
planer mv. Det kan derfor være en god idé med ekstern hjælp til at 
facilitere processen og sikre fremdrift. Hos Team-up hjælper vi - som 
proceskonsulenter - virksomheder med udformning af virksomhedens 
forretningsstrategi. 

Når strategien er formuleret har vi værktøjer og koncepter, der sikrer en 
succesfuld implementering og opfølgning på strategien - fx:
Målstyring - performance management 
Personalehåndbog 
Ansættelseskontrakter 
Stillingsbeskrivelser 
Medarbejderudviklingssamtalen 
Trivselsmåling 
Engagementsmåling

Kontakt os på tlf. 70 26 76 56 for en ufor-
pligtende samtale om udfordringerne i din 
virksomhed. 

Hvis du søger nye udfordringer som specialist, leder eller anden nøgle-
medarbejder har vi den ekspertise og erfaring, der skal til for at hjælpe dig 
videre i din karriere.

Vi modtager gerne din uopfordrede ansøgning og dit CV, hvis du ønsker 
at blive optaget i vores kandidatbank.

Din ansøgning skal som minimum indeholde nedenstående information:
Hvem er du? Kort om dine personlige forhold, dine ambitioner m.v. 
Hvad er baggrunden for, at du søger nye udfordringer? 
Hvorfor mener du, at en virksomhed skal vælge netop dig? 
Hvilken type job er du interesseret i? 
Hvad er dine erfaringer i forhold til den type job, du søger? 
Hvad er dine forventinger til løn, pension, arbejdstid m.v.? 
Har du ønsker vedrørende geografisk afstand til arbejdspladsen?

•
•
•
•
•
•
•

Dit CV skal minimum indeholde nedenstående informationer:
Dine personlige data 
Kontaktinformation (telefonnr., email-adresse m.v.) 
Dine erhvervsmæssige erfaringer 
Dine uddannelsesmæssige kvalifikationer 
Dine sproglige færdigheder

Vi glæder os til at høre fra dig!

Send din ansøgning og dit CV som e-mail til info@team-up.dk 

•
•
•
•
•

www.team-up.dk

Nyt job?

www.team-up.dk

Rekruttering & Strategi
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”Positiv psykologi” er et forholdsvis nyt begreb 
eller en ny retning indenfor den anvendte 
psykologi og psykologiske forskning. Det er en
ny udvikling, der er fostret i USA i slutningen af 
halvfemserne.

I både privatsfæren og i arbejdslivet er vi nu 
også begyndt at interessere os mere indgåen-
de for de mentale processer, der kan bibringe 
os en mere intensiveret oplevelse af livs- og 
jobglæde, præget af højere grad af tilfredshed, 
lykkefølelse og meningsfuldhed.

På Jobbet har igen haft Ledelseskonsulent 
Marika Tingleff fra Teknologisk Institut i ”Den 
varme stol”, og denne gang omhandler det 
”talentudvikling”, som er et stort og vigtigt 
emne på de danske virksomheder og i of-
fentlige institutioner. 

Fra psykologiens skyggeside til psykologiens 
solside
Denne gang sætter Michael Juhl, ledelseskon-
sulent og cand. psych. hos Teknologisk Institut, 
fokus på ”Positiv psykologi”:

”Begrebet, eller om du vil retningen, er måske 
ukendt for mange. Historisk set har psykolo-
gien mest beskæftiget sig med alle mulige 
afkroge af de mere destruktive og negative 
sider af den menneskelige psyke. Også kaldet 
den kliniske psykologi med fokus på neuro-
ser, angst, paranoia, psykoser, depression og 
mentale forstyrrelser i forskellige former og 
karakteristika.”

Fra ”OK” tilstand til ”endnu bedre”
”Positiv psykologi” repræsenterer derimod en 
helt ny strømning af optimistisk og energifyldt 
tænkning indenfor psykologien, som målret-
tet sigter mod at afdække, hvad der bringer 
mennesker fra en ”OK-tilstand” til en ”endnu 
bedre tilstand”. Eller måske oven i købet til 
oplevelsen af at være ”lykkelige” – altså mere 
end blot momentant!,” forklarer ledelseskon-
sulenten.

Den positive psykologis genstandsfelt er med 
andre ord alle de omstændigheder og forhold, 
der får mennesker til at opleve og føle sig 
meningsfulde, engagerede, bidragende og 
lykkelige, og hvor der kan findes praktisk bevis 
herfor.

Flowbegrebet
Martin Seligman, oprindelig depressionsfor-
sker, i dag director, professor ved University 
of Pennsylvania, ved Positive Psychology 
Center, introducerede i 1998 begrebet ”Positiv 
psykologi” som udtryk for den gren af psykolo-
gien, som indtil da havde ligget uudforsket 
hen. ”Martin Seligman satte sig som mål at 
undersøge, hvad der bringer mennesker fra 
”nul til plus fem” frem for, hvad der traditionelt 
hidtil havde været psykologiens genstandsfelt, 
nemlig at hjælpe mennesker ud af lidelse, og 
bringe dem fra ”minus fem til nul”,” forklarer 
Michael Juhl.

Sammen med kollegerne Mihaly Csikszent-
mihalyi og Ray Fowler, som begge står bag 

forskning i og definering af flowbegrebet, 
tog professor Seligman i 1996 initiativ til at 
afholde den første internationale konference 
om ”Positiv psykologi” i byen Akumal i Mexico. 
Denne konference opnåede støtte fra det 
velrenommerede Templeton Foundation i 
England. Konferencen er siden blevet en årligt 
tilbagevendende begivenhed. ”Flowbegrebet 
er et interessant begreb i den optimistiske 
psykologi,” pointerer Michael Juhl. ”Du er så 
engageret i dit arbejde, at du glemmer alt om 
tid og sted. At være i flow på jobbet handler 
om oplevelsen af jobglæde, og at opleve sig 
nærværende og aktivt bidragende til noget 
betydningsfuldt.

Optimisme som mentalt træk
Positiv psykologi er blevet kaldt ”the science 
of happiness” og forbindes i høj grad med 
begrebet lykke og lykkeoplevelse, og hvor-
dan vi mennesker kan opnå at opleve os som 
værende lykkelige. Det er der fremkommet 
mange forskellige bud på.

”Professor Edward Diener har eksempelvis for-
sket indgående i, hvad der får os til at føle os 
tilfredse med tilværelsen. Her fandt han ud af, 
at optimisme som mentalt træk er tæt forbun-
det med fysisk sundhed, længere levealder, 
færre tilfælde af depression og sindslidelser, 
samt større oplevelse af lykkefølelse,” forklarer 
Michael Juhl fra Teknologisk Institut videre.

I og med at optimisme er et mentalt træk, der 
afspejler en del af det menneskelige tempe-

Af På Jobbet 6/2008

Ny veje til menneskets lykkeoplevelse
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Michael Juhl,
ledelseskonsulent 
og cand. psych. hos 
Teknologisk Institut: 

”Begrebet ”Positiv 
psykologi” stammer 
fra USA og omhandler 
de mentale processer, 
der kan bibringe os 
en mere intensiveret 
oplevelse af livs- og 
jobglæde, præget af 
højere grad af tilfred-
shed, lykkefølelse og 
meningsfuldhed.”

rament, må det siges at være delvist arveligt 
betinget. Det viser sig imidlertid samtidigt, at 
vi kan kompensere for eventuelt sortsynede
tendenser ved at engagere os i for eksempel 
trosretninger – disse har nemlig også vist sig
at have tæt sammenhæng med, hvor lykkelige 
vi oplever os. 

Det er dog ikke nødvendigt at være rettroen-
de. Det viser sig nemlig, at også en fast tro på 
ordsprog, som genspejler optimisme, som for 
eksempel ”at modgang gør stærk”, i lige så høj 
grad kan styrke den enkeltes lykkefølelse.

Findes den lykkelige lottovinder?
Der er også overraskende fund, som viser, 
hvad der umiddelbart ikke bidrager til øget
lykkefølelse på længere sigt. Ledelseskonsu-
lent forklarer, at det er således sandsynliggjort, 
at det at vinde i Lotto eller tilsvarende, ikke 
på sigt gavner den generelle lykkefølelse hos 
lottovinderne. Ligeledes kan der ikke sættes 
lighedstegn mellem høj årsindkomst og større
tilfredshed med tilværelsen.

”I en amerikansk undersøgelse ses det, at 68 % 

af de adspurgte amerikanere, der havde en lav 
indkomst (defineret som under 35.000 dollars 
pr. år) faktisk følte sig lykkelige det meste af 
tiden eller hele tiden, mens kun 10 % af dem, 
der tjente over 100.000 dollars pr. år lå over 
landsgennemsnittet i oplevet lykkefølelse. 

De parametre, som bidrager mest til ople-
velsen af at være lykkelig er, i følge undersø-
gelsen, de tilgængelige sociale og familiære 
relationer, samt det at opleve, at man bidrager 
meningsfyldt aktivt til sin egen og andres 
tilværelse og liv. Der er således meget, vi aktivt 
selv kan gøre og bidrage med for at sikre os 
muligheden for større lykkeoplevelse i hverda-
gen. Derfor ser det umiddelbart ud til, at det 
giver mening at tænke i træning og udvikling 
indenfor de færdigheder og discipliner, der ser 
ud til at kunne medføre større tilfredshed med 
og glæde i såvel vores privatliv som vores 
arbejdsliv,” pointerer Michael Juhl.

Lykkebegrebet ind i arbejdslivet
”I arbejdslivet kobles større lykkefølelse for
eksempel til beviselige sammenhænge med 
bedre helbred og dermed færre sygedage,

højere løn og bedre kunderelationer og 
–tilbagemeldinger. Dette er gået op for 
mange, og positiv psykologi kædes derfor 
ofte sammen med coaching, som personligt 
udviklingsværktøj og ledelsesredskab i mange 
organisationer,” afslutter Michael Juhl.■

Nonnerne og de døde psykologer
På Harvard University udbydes der et kursusforløb i positiv psy-
kologi, og det er pt. Harvards mest populære kursusforløb med 
14.000 studerende, der gennemfører kurset hvert år. Assistant 
Clinical Professor Carol Kauffmann fra Havard Medical School 
gæstede Københavns Universitet, Institut for Idræt, i marts 2008. 

Her pegede hun i sin forelæsning blandt andet på studier af nu 
afdøde nonner og kendte psykologiske teoretiske forskere. Det 
særligt interessante her er, at nonnerne har levet op og ned ad 
hinanden i de samme klostre. Ud fra deres selvberettede livsfor-
løb, mental og psykisk tilstand, humørsvingninger, deres tro og 
gudsbillede, menneske- og samfundssyn, andres beskrivelser af 
dem med mere har man samlet kunnet gøre ”regnestykket op”: 
De optimistiske og mere livsglade og positive nonner, inklusive 
de psykologiske, nu afdøde teoriudviklere, levede gennemsnit-
ligt 9 år mere end de andre. Ikke overraskende, men alligevel 
tankevækkende.



Professionel kropsbehandling
i hjertet af København.

Massageterapi virker smertelindrende på 
ømme og overbelastede muskler, og medfører 
ofte større bevægelighed i muskler og led. Mas-
sageterapi kan desuden virke afstressende og 
psykisk befriende.

www.city-massage.dk

Der er også behandling om aftenen og i weekenden.

Den californiske psykolog Sonja Lyobomirsky 
har udformet en ”guide til øget lykkefølelse”, 
baseret på forskning udført af en række såkaldt 
positive psykologer. Den indeholder følgende 8 
trin og forhold, som bidrager aktivt til et mere
tilfredsstillende og glædesfyldt liv. En anelse 
omskrevet til arbejdslivet, drejer det sig om:

1) Påskøn det gode i dit arbejdsliv
Der er fokus på det positive i jobbet. Og er der 
noget vanskeligt eller svært, hvad er så det 
positive trods alt-princippet.

2) Praktiser imødekommenhed og venlighed
At hjælpe kolleger og vise både planlagt og 
tilfældig imødekommenhed og venlighed.

3) Praktiser nydelse, også på jobbet
Nyd de skønne øjeblikke, og husk dem. De skal 
støves af på mindre glade dage!

4) Tak en mentor
Hvis der er en kollega eller leder, som har 
hjulpet dig i en vanskelig situation, så tøv ikke 
med at vise din påskønnelse. Gå i detaljer med 
den, og gerne ansigt til ansigt!

5) Lær at tilgive
Giv slip på vrede og had, de dræner dig for 
energi, mens det omvendte, nemlig glæden, 
får dig til at føle dig som et større og bedre 
menneske, også på jobbet.

6) Invester tid og energi i kolleger, venner og 
familiemedlemmer. 
Stærke personlige relationer er den største 
beviselige kilde til lykke.

7) Pas godt på din krop
Motion, gode grin, masser af søvn, og smil kan 
gøre dig gladere på kort sigt. På længere sigt 
kan de, hvis de praktiseres jævnligt, øge din 
livsglæde og jobglæde!

8) Udarbejd strategier for, hvordan du kommer 
igennem vanskelige tider og situationer
Find leveregler, der giver mening for dig, og 
som kan støtte dig i svære tider - også på 
jobbet.

Af På Jobbet 6/2008

Løft dit personlige lykkeniveau!
Svaret på alle de stillede spørgsmål må være:
Kom bare i gang med at træne lykkemusklerne
– også på arbejdspladsen!
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Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en 
svær depression i løbet af deres liv. Men endnu 
flere oplever en mildere form af sygdommen.

På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 
200.000 danskere have en depression.

Depression er en af de hjernesygdomme, der i 
dag anses for at have de bedste behandlings-
muligheder. Men den er meget ubehagelig og 
kan ødelægge både det sociale liv og arbejds-
livet for den ramte.

Psykologiske belastninger påvirker balancen
Moderne forskning tyder på, at depression
skyldes, at der kommer ubalance i samarbej-
det mellem forskellige hjernecentre. Det kan 
ske på mange forskellige måder. For  eksempel 
vil stress og forskellige psykologiske belast-
ninger, vi er udsat for, påvirke denne balance. 
Hvis belastningen varer ved gennem længere 
tid, og man er specielt sårbar over for dette 
- hvilket kan være genetisk bestemt - kan 
tilstanden videreudvikle sig til depression.

Andre tilstande, der kan bringe uorden i hjer-
nens funktion og derved medføre depressio-
ner, er bestemte legemlige sygdomme, visse 
former for medicin samt misbrug af amfetamin 
og ecstasy.

Af På Jobbet 4/2008

Fokus på: Depression

www.Job-Support.dk

Rekrutteringssystemet, OHRMS® har tidligere været forbeholdt annoncørerne hos Job-Support Danmark®, men i løbet 
af år 2009 rulles det ud som en gratis serviceydelse for alle virksomheder i Danmark.

”Virksomhederne står dagligt med udfordringer i forhold til håndtering af ansøgere til deres ledige stillinger; her har 
HRM systemer gennem de senere år vist sig at være et værdifuldt værktøj, men ofte også en bekostelig investering, 
hvilket desværre har fraholdt mange virksomheder fra at tage skridtet fuldt ud til en effektivisering af selve rekrutte-
ringsprocessen. I samme grad som virksomhederne i dag understøttes af det offentlige Jobnet med gratis stillingsan-
noncering, så ønsker vi med OHRMS® at understøtte virksomhederne i deres rekrutteringsproces”.

adm. direktør Ricki Vejsmose

+800 USE-OHRMS 
Ring GRATIS fra hele norden 
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Fremgang i varehandlen med udlandet i 2008
I 2008 eksporterede Danmark varer for 581,4 
mia. kr., mens vi importerede varer for 553,2 
mia. kr. Trods et fald i sidste kvartal steg impor-
ten på årsbasis med 5,3 pct. i forhold til sidste år. 

Væksten i eksporten kom op på 6,1 pct. trods 
et fald i sidste kvartal. Eksportvæksten var 
dermed betydelig større end sidste år, og for 
første gang i to år voksede den hurtigere end 
importen. Udenrigshandlen er her angivet 
uden skibe mv., og opgørelsen er foreløbig.

Overskud steg med 5,5 mia. kr.
Overskuddet på handelsbalancen steg mar-
kant i 2008. Overskuddet på varehandlen med 
udlandet blev på 28,2 mia. kr. i 2008, hvilket 
er en stigning på 5,5 mia. kr. i forhold til 2007. 
Denne stigning skal ses i lyset af, at overskud-
det siden 2005 er blevet halveret.

Stigende handel med brændselsstoffer mv. 
Især brændselsstoffer mv. bidrager til eksport- 
og importfremgangen i 2008. Import og 
eksport inden for denne varegruppe steg med 
hhv. 48,5 pct. og 17,2 pct.

Stor fremgang i afsætningen til Tyskland
Blandt landene skal særligt en stigning i 
eksporten til Tyskland på 11,3 pct. fremhæves. 
Det er især brændselsstoffer mv. og animalske 
landbrugsprodukter som bidrager hertil. Også 
industrieksporten til Tyskland klarede sig godt 
i 2008: Industrivarer til Tyskland havde en 
højere vækst end den samlede industrieksport 
til alle lande. Tyskland er Danmarks største 
samhandelspartner.

Store udsving i handlen med skibe og fly
I både importen og eksporten er gruppen 

skibe, fly og bore- og produktionsplatforme 
blevet fordoblet i 2008. Det skal dog nævnes 
at denne gruppe viser store udsving fra år til 
år. 

Af Danmarks Statistik, www.dst.dk/nytudg/12642
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