
 

Legger ut falske jobbannonser 

Bedrifter lurer deg ved å legge ut jobbannonser uten å ha ledige 
jobber.  

Har du sett drømmejobben utlyst, men ikke fått noen 
tilbakemelding?  

Da kan det hende at det aldri har vært noen ledig jobb, at 
annonsen kun er lagt ut for å gi bedriften reklame.  

- Vi merker veldig godt at det ligger stillinger ute som ikke er reelle, 
men du må være litt trenet for å se det, sier en kilde i 
rekrutteringsbransjen til E24.  

- Uetisk  
Selskapet ønsker ikke å profilere seg selv, i frykt for at 
konkurrenter skal oppleve det som «sutring». Samtidig ser 
rekrutteringsbransjen i Danmark de samme tendensene.  

- Vi har noen ganger undret oss over annonser fra noen av 
konkurrentene våre, som påfallende ofte har stillinger innenfor 
ettertraktede bransjer, sier administrerende direktør i Mercuri 
Urval i Danmark, Christian Kurt Nielsen, til Avisen.dk.  

Han er klar på hva han synes om metoden:  

- Det er uetisk og kaster bort tiden til folk, sier han.  
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Desperate  
Det er flere tegn som går igjen i slike annonser, mener den erfarne, 
norske rekruttereren.  

- Det typiske er at jobbannonsen er lite spesifikk, og det ikke står 
oppført noen kontaktperson. Stillingstittelen kan være uklar, som 
at det bare står generelt «økonom», sier han.  

Det er et tegn på at mange er desperate etter kunder for tiden.  

- Dette henger veldig sammen med at det er krisetid i mange 
bransjer. I perioder hvor selskaper har lite å gjøre har de behov for 
at det skal se ut som de har oppdrag, sier han.  

- Kunder blir litt skeptiske hvis det ser ut som noen har lite å gjøre. 
Det blir det samme som at du heller velger en full restaurant enn 
en med tre gjester, selv om du har fått den anbefalt, sier han.  

Allerede tatt  
Et annet problem er at mange av stillingene som er utlyst allerede 
er besatt, forteller faglig leder Linda Trandum Terjesen i 
Karrierehuset.  

- Det er mange som bruker annonsene mer som reklame enn en 
reell jobbannonse siden de allerede mer eller mindre har bestemt 
seg for en kandidat eller et internopprykk, sier hun.  

Det gjelder i alle sektorer, mener hun.  

- Det skjer ganske ofte i offentlig sektor, som er forpliktet til å 
legge ut alle stillinger. Men det hender også at selskaper legger ut 
annonsene for å få reklame, sier Terjesen.  

- Det er fryktelig trist for dem som søker og som ikke forstår dette 
spillet. Det er synd fordi det er dem som går i kjelleren hver gang 
de får et avslag.  
 


