


En kommunikationsbyrå inom Employer Branding, Employee Engagement och Talent Sourcing.  

Med vår unika mix av kompetens från HR, kommunikation och affärsutveckling får vi  
medarbetare och verksamheter att växa och bli framgångsrika.



Medarbetarna skapar resultaten  
Verksamheter med engagerade medarbetare blir  
de mest framgångsrika. 

Inifrån och ut - autenticitet och ambition 
Vi börjar med att lyssna på insidan. Hitta rätt  
talanger och skapa rätt förväntningar. 

Intern och extern Employer Branding 
Skapa stolta ambassadörer som vill dela.  

Genom hela medarbetarupplevelsen 
Hela upplevelsen av arbetsgivarvarumärket - från  
attrahera och rekrytera, intro, till utveckling och exit.

Vår filosofi 
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• Inspiration  

• Food for thought 

Idag





Nätverk är avgörande  
- unga litar på sina kontakter 

91%
av de yngre generationerna 
tror att deras kontakter är 
viktigare än deras betyg för att 
få ett jobb

Källa: thebalance.com, 2017



Referensekonomin är här på riktigt! 
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Elever är en  
målgrupp 
- men vilka fler  
målgrupper är  
viktiga för er? 

Diskussion kring borden i 5 min



Hur når man 
målgruppen?  



• Vi väljer mobilen framför allt 

annat - 80% av alla använder 

mobilen  

• Störst skillnad i den yngsta 

åldersgruppen 

Vi surfar mycket - mest i mobilen



• Växer stadigt 

• Dagliga användningen ökar 

• Att använda sociala medier 

flera gånger varje dag är det 

som ökar mest 

Sociala medier ökar 



• 89% av alla 12-15 åringar använder 

Snapchat 

• Facebook är en infrastruktur 

• Äldre upptäcker Instagram 

Snapchat störst bland ungdomar



• 99% av 00-talisterna använder You Tube    

• 95% av 00-talisterna använder Snapchat    

• 88% av 00-talisterna använder Instagram 

00-talisterna - helt  
digitala medborgare



Inbound vs outbound



Vi kör! #1 | Oscar och Lisa testar yrket lastbilsmekaniker

Man litar på influencers

• 7 av 10 unga tror mer på 

influencers än varumärken 

• 6 av 10 tonåringar följer råd från 

influencers på sociala medier

Källa: Google



Elever och medarbetare - kommunikatörer, 
rekryterare och marknadsförare!   
Engagerade medarbetare och elever är bästa ambassadörerna!  

Undersökningar visar att en rekommendation, ”en referral”, är ett 

mycket mer effektivt, trovärdigt, billigare och snabbare sätt att 

rekrytera. Och det leder oftare till en bättre rekrytering. 



Nå person och inte plats! Idag kan vi kommunicera med 

prioriterade målgrupper där de faktiskt är.  

Algoritmer och API:er hjälper oss att nå specifika målgrupper på 

nätet. Annonseringen riktas och styrs efter kön, ålder, tid, geografi, 

intresse. Eller väder och vind! På detta sätt kan vi träffsäkert hitta 

våra målgrupp där de faktiskt är.  

Så många möjligheter med  
dagens digitala annonsering! 



Relevans och 
engagemang!



HUR är det nya VAD

Insidan är utsidan

Transparens & äkthet

Ett större syfte
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Vilka är era unika 
styrkor?  
Vilka är era unika  
berättelser? 

Diskussion kring bordet i 5 min



En sista tanke…
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Medarbetarupplevelser 
som attraherar och 
engagerar rätt 
medarbetare!   
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Tack!
www.coreworkers.se 

hanna.hedberg@coreworkers.se




