10 saker du inte visste om svenska jobbsökare
och arbetsgivare

Svenska jobbsökare

vs

Arbetsgivare

46%

66%

av jobbsökarna skulle föredra att ansöka till jobb via
mobilen om det var tekniskt möjligt.

...medan 2 av 3 arbetsgivare inte är rustade för att
hantera ansökningar från mobila enheter som
smartphones och surfplattor.

25%

6%

1 av 4 jobbsökare har sitt CV sparat på en molntjänst som
Dropbox eller Google Drive.

...men endast 6% av arbetsgivarna kan hantera
ansökningar via molntjänster.

60%

40%

6 av 10 jobbsökare har någon gång avbrutit en
ansökningsprocess hos en arbetsgivare för att
ansökningsvägen varit alltför komplex.

...och 4 av 10 arbetsgivare har aldrig testat
att ansöka till ett jobb via sin egen karriärsida.

33%

95%

1 av 3 jobbsökare uppger att de ångrat sig efter att de bytt
jobb på grund av att arbetsuppgifterna i platsannonsen inte
stämde överens med verkligheten.

...samtidigt som 95% av arbetsgivarna anser att
arbetsbeskrivningen i deras platsannonser stämmer väl
överens med de faktiska arbetsuppgifterna.

96%

93%

av jobbsökarna förväntar sig en återkoppling efter
skickad ansökan.

...och 93% av arbetsgivarna återkopplar till alla kandidater.
29% återkopplar även med personlig feedback till
kandidater som inte går vidare i processen.

Mer inspiration och branschnyheter
Gå in på rekrytering.careerbuilder.se - vår blogg som riktar sig specifikt till dig som är arbetsgivare eller arbetar med
rekrytering. Där hittar du nyheter, inspiration och information om CareerBuilders marknadsledande rekryteringslösningar.
Källa: Undersökning genomförd under 2015 bland 2401 registrerade medlemmar i CareerBuilders kandidatdatabas och bland 201 svenska arbetsgivare.
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Världsledande rekryteringslösningar
CareerBuilder är en av Sveriges och världens största aktörer inom segmentet internetbaserad
rekrytering. Vi erbjuder helhetslösningar inom kandidatattraktion och rekryteringslösningar som
rekryteringsverktyg och automatisk jobbdistribution.
Vi publicerar över 10 000 lediga jobb på careerbuilder.se varje månad samtidigt som vi gör det enklare
för rekryterande företag att attrahera, hantera och återengagera toppkandidater.
Allt med fullt fokus på mätbarhet och ROI.
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För mer information om hur våra marknadsledande rekryteringslösningar kan hjälpa ditt företag att rekrytera mer effektivt,
gå in på rekrytering.careerbuilder.se.
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