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Inspirationsoplæg:
Tiltrækning af flere 
faglærte til branchen 



Agenda 

• Om CompanYoung    
Kort introduktion 

• BlivPlastmager Tiltrækningskampagne  
Introduktion til kampagnens elementer, opbygning samt fokusområder 
i fremtiden.

• Målgruppen  
Vil der ske en ændring af uddannelsens målgruppe i fremtiden? 
Herunder belysning af adfærd, informationssøgning og udfordringer 
ved valg af uddannelse / virksomhed.

• Opsummering & anbefalinger  
Med fokus på at styrke tiltrækningen lokalt.  
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Tiltrækning af 
elever, studerende 
og nyuddannede 
til uddannelse, job 
og karriere

82 topmotiverede medarbejdere

26,7 år er vores gennemsnitsalder

2 kontorer – I Aalborg (HQ) og København

2008 var året vi blev stiftet



Full Service 
Partner

Som en full-service partner assisterer 
vi gennem hele tiltræknings- og 
rekrutteringsprocessen. Vi tager 
udgangspunkt i vores dybe indsigt i 
de unges adfærd, og bruger denne 
indsigt til at eksekvere effektfulde 
tiltræknings- og rekrutteringstiltag. 
Det hele er understøttet af vores 4 
forretningsområder.

Bureau

Vi udtænker og eksekverer 
effektfulde tiltræknings- og 
rekrutteringsstrategier- og 
kampagner.

Indsigt

Vi indsamler, bearbejder og 
publicerer viden omkring 
Generation Y, Z og Alpha.

Teknologi

Vi udvikler værktøjer og 
teknologier der understøtter, 
effektiviserer og forbreder 
tiltrækning og rekruttering af 
unge.

Interaktion

Vi skaber, øger og optimerer 
den direkte interaktion med 
den unge målgruppe.



Målgruppe-
kendskab

For CompanYoung er viden og kendskab til målgruppen den vigtigste forudsætning for 
eksekvering af en succesfuld tiltrækningsstrategi.

Vores viden er bl.a. baseret på:
• +50 årlige analyser om karriere- og uddannelsesvalg
• +250 gennemførte tiltrækningskampagner
• +100.000 CV’er i vores database
• +500.000 personer igennem vores eget udviklede CRM
• +1.000.000 månedlige besøg på tværs af uddannelsessites

Vi ved altid...
• Hvilke medier målgruppen benytter
• Hvad de nyeste trends er
• Hvordan målgruppen vælger uddannelse
• Hvordan jeres platforme bliver benyttet
• Hvordan den ideelle platform og strategi skal bygges



Bliv Plastmager 



Tiltrækning til 
job og karriere

Kendskab

Interesse

Ønske

Afklaring

Ansøgning



Plastindustrien
Caseeksempel

1. Karriere 35%
2. Tillid 33%
3. Handlekraft 31%

1. Ansvar 44%
2. Spændende udd. 32%
3. Handlekraft 29%

1. Kvalitet 41%
2. Ansvar 35%
3. Jobmuligheder 30%





BlivPlastmager
Kampagnekoncept





E-vejledning
Blivplastmager.dk  



Målgrupper

De aktivt 
søgende
Til denne målgruppe skal vi have 
fakta på plads. Det vil sige de 
dybdegående beskrivelser om 
hvad, hvornår og hvordan. Gerne 
både i ord, billeder og tekst.

Målgruppen vil typisk finde 
kampagnen på Google eller andre 
søgetjenester. 

En stor del af de mest ”sikre” 
ansøgere vil være i denne 
målgruppe.

De passive
Denne målgruppe skal vi have 
opmærksomheden hos, og det kan i 
sig selv være en udfordring. Typisk 
kan vi fange dem på ét eller flere af 
de sociale medier med målrettede 
annoncer og filmklip. 

Vi skal til denne målgruppe have 
meget mere fokus på hvorfor og 
hvem. Det gælder både når vi skal 
have opmærksomheden, og når vi 
har fået den. 

I denne målgruppe gemmer der sig 
alle de dygtige talenter, som vi i 
dag ikke får en ansøgning fra.

Influenterne
Selvom mor og far er åndsvage, 
så er de stadig ret vigtige ifm. valg 
af uddannelse og det første job. Det 
samme er vennerne og det øvrige 
netværk. 

Vi får fanget influenternes 
opmærksomhed med de samme 
budskaber, som dem vi rammer de 
passivt søgende med. Lykkes det 
kan de både hjælpe os ud til den 
rigtige målgruppe, og hjælpe med 
at overbevise dem. 

Vi rammer typisk influenter på de 
sociale medier og i den mere 
”brede”/”generelle” eksponering.



Annonceeksempler
Online Medieplan 



Online medieplan 
Medier: Facebook, Instagram, Snapchat, Google Adwords, Google Display,
YouTube & Elevplads.dk

Periode: Helårlig eksponering med løbende boostperioder med afsæt i ansøgningsperioder 
samt øvrige call-to-actions i kampagnen 

Facebook *

Instagram *

Snapchat *

Google AdWords *

Google Display * 

YouTube *

Elevplads.dk 





Kendskab Interesse Ønske Afklaring Ansøgning

SoMe Film  

Kampagneoverblik

eVejledning / Chatsupport

BlivPlastmager.dk

Online Medieplan 

Facebookside 

Youtuber film

Online Infomøde 



BlivPlastmager Vol 2.0  

Kampagnen vil i fremtiden bla. fokusere på:  

Videreudvikling af kampagnekoncept   
Nyudvikling af grafisk koncept. Herunder lancering af selvstændigt
EUX kampagnekoncept 

Løbende contentproduktion    
Med afsæt i nyudviklede personaer for kampagnen

Ledige stillinger   
Et øget fokus på ledige stillinger, med afsæt i uddannelsesmulighederne
blandt Plastindustriens medlemmer   
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Målgruppen
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Unge er optagede af bæredygtighed
● De unge tænder på den konkrete kobling mellem arbejdsopgaver og bæredygtighed

● En virksomhed som går op i bæredygtighed, har nemmere ved at fastholde de unge 

● Bæredygtighed forbindes blandt unge med et spændende og meningsfyldt arbejde

● De unge identificerer sig i høj grad med deres job og derfor er virksomhedens  bæredygtige 
agenda af høj social værdi for de unge

● Desuden er bæredygtighed noget de unge rent faktisk vil høre om og dermed noget som 
fanger deres interesse.









Data fra Praktikpladsen.dk  

• 155 godkendte virksomheder
7 virksomheder søger lærlinge netop nu
148 virksomheder har ingen ledige stillinger    

• Aktive uddannelsesaftaler  
55% af de godkende virksomheder har igangværende lærlinge 
45% af de godkendte virksomheder har pt. ingen lærlinge
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Uddannelsens 
Idealmålgruppe



+ 110 
uddannelsesmuligheder efter folkeskolen

+ 800 
videregående uddannelser

De mange 
muligheder



I 2030 vil vi have

45.257
Færre 15-25 årige end i dag

War for Talent





Opsummering 
& anbefalinger





Anbefalinger 
Anbefalinger vedr. tiltrækning lokalt:

Karrieresektion / Hjemmeside  
Bør fungere som midtpunkt i alle tiltrækningsaktiviteter (målgruppen tjekker jer ud). 
Tydelig information om hvad/hvordan/hvornår I søger.

Synlighed
Fokus på medier og platforme hvor målgruppen bevæger sig.  Evt. Facebookside

Ledige stillinger  
Konkrete stillingsopslag (alternativ mulighed for uopfordret ansøgning). 

Rekrutteringsproces 
Fast proces for behandling af ansøgere. Overvej herunder at synliggøre dette i tiltrækningsaktiviteterne 
(stillingsopslag mv.)
 
Kampagnematerialer
Billeder, grafik, film mv. fra BlivPlastmager kampagnen kan benyttes lokalt (ny medlemssektion på vej). 
    

 

 




