
Veien til de beste kandidatene
Lær å bruke Jobbsafari’s CV-database effektivt
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Din direktelinje til kandidatene

I en verden der folk knyttes stadig tettere sammen i 

takt med den teknologiske utviklingen, er det viktig 

å ha et overblikk over de gode kandidatene.

Ved hjelp av noen få og enkle tips kan du lære deg 

å mestre Jobbsafari’s CV-database og skape de rette 

kontaktene blant mer enn 100.000 kandidater i 

databasen.

3



5 gode grunner til å bruke
Jobbsafari’s CV-database

Du kan rekruttere raskere

Du kan skaffe deg høyt kvalifiserte kandidater billig

Du kan enkelt kartlegge de beste kandidatene

Du kan enkelt finne fram til både aktive og passive kandidater

Du kan profilere deg profesjonelt og målrettet
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Husk …

… at kandidater i CV-databasen ikke er begrenset av 

kategorier og lignende rammer som hindrer dem i å 

lage en fyldig CV. Dermed blir det som firmabruker også 

lettere å finne den helt perfekte kandidaten her enn 

andre steder.
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Slik kommer du i gang

Har du en firmabrukerprofil, er du bare noen få klikk 

unna å starte et søk. Aller først må du logge deg inn på 

jobbsafari.no. For å gjøre dette går du til fanen merket 

«For arbeidsgivere» helt øverst og klikker på «Logg inn 

som bedrift» i øvre høyre hjørne. Du kan også gå inn på 

bedriftssiden via www.jobbsafari.no/for-arbeidsgiver.

Når du har logget deg inn, klikk på fanen «CV-søkning».

Har du ikke en firmabrukerprofil, kan du registrere deg 

ved å klikke på «Registrer deg her» på bedriftssiden.
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Søk i vei

Det er svært enkelt å søke i CV-databasen. Du kan utføre 

et fritekstsøk. Du kan også velge å innsnevre søket. Ved å 

holde inne Ctrl-tasten ( ⌘ /  på Mac) kan du både velge 

flere jobbkategorier og geografiske områder i samme søk.
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Kombiner søkeord for bedre 
resultater

Feltet «Søkeord eller CV-nummer» kan du bruke til å 

søke etter de perfekte CV-ene. Hvis du for eksempel le-

ter etter en innkjøpssjef, kan du skrive inn innkjøper buy-

er purchase procurement innkjøpssjef (husk mellomrom). 

Systemet leter da etter CV-er der enten ordet innkjøper, 

buyer, purchase, procurement eller innkjøpssjef inngår.
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Kommandoer

” ” 

(anførselstegn)

Eksempel: teknisk assistent gir deg CV-er der ordet teknisk inngår,

umiddelbart etterfulgt av assistent.

+ 

(plusstegn) 

Eksempel: +innkjøper buyer purchase gir deg CV-er hvor ordet 

innkjøper OG buyer eller purchaser er med.

- 

(minustegn) 

Eksempel: +hjemmehjelp -sykepleier gir deg CV-er der ordet

hjemmehjelp er inkludert, men IKKE ordet sykepleier.
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Husk …

… at du ikke nødvendigvis trenger å bruke stillings-

betegnelser eller utdanningstitler når du søker i CV-

databasen. Du kan for eksempel også bruke ord som 

utadvendt, engelsk, sertifisering osv.
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Bygg en kandidatpipeline

Når du har sporet opp de aller beste kandidatene, kan du 

enkelt lagre dem ved å knytte et bestemt merke, kalt en 

«tag» i systemet vårt, til en CV. Dette lar deg lage en short-

liste eller en mer langsiktig kandidatpipeline som du kan 

bruke om og om igjen.
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Automatiske oppdateringer

Ved å opprette CV-agenter kan du holde deg oppdatert på 

hva som skjer innenfor den ideelle målgruppen. En gang om 

dagen får du en e-post der du blir underrettet om relevante 

kandidater som har opprettet en CV. Dermed kommer du 

helt i forkant og kan ta kontakt med de beste av de nye kan-

didatene først.
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Bruk kunnskapen din

Det er sjelden at man kan matche en stillingsannonse med 

en profil 1:1. Jobber du med rekruttering vet du trolig at 

en stillingsannonse ikke beskriver stillingen ned til minste 

detalj. Derimot har mange kandidater beskrevet nøye 

hvilke områder og delområder de beveger seg i.

Du kan dermed bruke kunnskapene dine omkring et 

bestemt område eller om stillinger til å søke etter detaljer 

som ikke framgår av annonsen, men som kandidatene 

ofte har beskrevet i CV-en sin. Du kan for eksempel også 

bruke faglitteratur til å finne søkeord eller bruke kunska-

pen din om lønnsnivå til å søke.
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Husk …

… når du kontakter kandidater, er det viktig at du skriver motiverende:

• Sett deg i kandidatens sted. Finn de tingene som kan vekke 

interesse hos mottakeren.

• Anerkjenn kandidatens evner. Hva gjør ham eller henne interessant 

i forhold til budskapet ditt?

• Selvfølgelig skal kandidaten kontakte deg. Men hvorfor? Hvilken 

gevinst har kandidaten av å svare på henvendelsen din?
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