Jobbsökarens utmaningar
Dagens jobbsökare möter många utmaningar på sin väg mot e ny jobb
och vissa av dessa utmaningar resulterar i a jobbsökaren avbryter sin
jobbansökan. Följ med på en resa i jobbsökarens fotspår och och lär dig
mer om vad dagens svenska jobbsökare värdesäer och ogillar.
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En komplex
kandidatupplevelse
innebär o[a a man tappar
många kandidater på vägen.

93%
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har få en sämre bild av
arbetsgivaren e[er intervjun.
38% fick en negaঞv bild av
företagskulturen,
33% upplevde intervjuaren
som oseriös.

Mer inspiraঞon och branschnyheter
Gå in på rekrytering.careerbuilder.se - vår blogg som riktar sig specifikt ঞll dig som är arbetsgivare eller
arbetar med rekrytering. Där hiar du nyheter, inspiraঞon och informaঞon om CareerBuilders
marknadsledande rekryteringslösningar.
Källa: Undersökning genomförd under 2016 bland 2513 svenska jobbsökare.

Genom a se över hela
kandidatupplevelsen och
rekryteringsstrategin maximerar
man sina chanser a arahera de
bästa kandidaterna.
Prata med oss på CareerBuilder
om hur man skapar en posiঞv
kandidatupplevelse.
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