Annonsguide
Er annons är första steget till att hitta rätt kandidat. Här listar
vi förslag på rubriker, vilka ord som kan göra skillnad och visar
exempel på annonser som fungerat bra. Så att ni också hittar rätt
person att göra Tekniksprånget hos er.
Vi har märkt att det är positivt att skriva annonsen kandidatfokuserat med betoning på önskade egenskaper, snarare än
kunskaper. Hur ni skriver er annons har också stor betydelse för
vilken målgrupp ni vill attrahera.
Är inkludering, mångfald och jämställdhet viktigt för er som
arbetsgivare är det en bra idé att få med det.

1. Annonsrubrik
Att sätta en bra rubrik är det absolut svåraste med att skriva en text. Den ska locka till
läsning och dessutom fungera som en röd tråd genom hela texten. Har ni en tydlig
roll klar för er kandidat är det ett jättebra exempel på en rubrik. Är rollen mer flytande
kan företagets mål också fungera bra, exempelvis: “Hjälp oss bli först i världen med
eldrivet flyg”.
Tips: Undvik ord som praktikant, praktik, Tekniksprånget, arbetsgivarens namn.
Skriv: ”Software developer” som rubrik. Skriv inte: Tekniksprånget på IVA.
2. Beskrivning av er som arbetsgivare
Efter annonsrubriken är presentationen av er det första läsaren träffar på.
Inled därför gärna med en ingress som väcker nyfikenhet.
Ca 2-3 meningar om er som arbetsgivare eller området ni verkar inom.
Håll det kort och enkelt.
Vidare kan ni med fördel berätta mer om ert företag. Vad gör ni, vad värdesätter ni
hos medarbetare, hur utvecklas ni framåt, hur många arbetar hos er, vart vill ni?
Ni kanske står inför nya utmaningar som behöver färska perspektiv? Försök hålla
texten kortfattad och gärna utan för många siffror om omsättning osv. Skriv gärna
varför det är viktigt för er att medverka i
Tekniksprånget och komma i kontakt
Bara att byta ord och hitta
med unga vuxna som är nyfikna på ert
område.
synonymer har stor betydelse

Tips för en lyckad annons:
• Fokus på kandidaten
• Undvik siffror
• Egenskaper, inte kunskaper
• Fundera över ordval
• Företagets värderingar och mål

3. Vad får man göra
som praktikant hos er?
Har ni en tydlig roll planerad, beskriv den
gärna så utförligt som möjligt. Om inte,
finns det kanske uppgifter eller projekt
som avdelningen arbetar med och som
ni kan beskriva redan i annonsen.
Berätta gärna hur ni tänker er att
praktikupplägget kan komma att se ut.
Beskriv gärna vilka intresseområden det
är en fördel om kandidaten redan har
kunskaper om eller är nyfiken på.

för vilka kandidater som söker
en tjänst.
Här är ett par exempel som
lockar fler kvinnliga sökande.
• Driven = Engagerad
• Självständig = Självgående
• Teknisk = Kreativ
• Kompetent = Kunnig
(Gaucher, Fiesen & Kays (2011))

Exempelannons 1

Exempelannons 2

Högspänning och mångfald

Software Developer

Beskrivning av arbetsgivare:
Hitachi Energy är en global ledare inom kraftteknik och accelererar en hållbar
energiframtid för alla. Vi hjälper till att hålla dina lampor på, fabrikerna igång,
våra sjukhus och skolor öppna. Vi tillhandahåller
produkter, system och lösningar samt service över hela värdekedjan för att möta
den växande efterfrågan på el med minimal miljöpåverkan. Våra lösningar möjliggör ett mer hållbart samhälle och våra kunder
finns inom energi, industrin samt transport och infrastruktur. Det är vår
övertygelse att varje individ har talang. Vi behöver de bästa i vårt team för att
uppnå vårt mål, så vi jobbar aktivt med att möjliggöra en kultur byggd på
mångfald och inkludering, vilket är avgörande för vår gemensamma framgång.

Beskrivning av arbetsgivare:
Vi tror på människors förmåga att göra skillnad. Därför har vi på MTEK en
målsättning att förändra en hel industri genom digitalisering och automation.
Nu mer än någonsin är det viktigt att hitta hållbara lösningar i tillverkningsindustrin, som möjliggör minskade avtryck i miljö, samt att förbättra tillvaron för
den enskilda människan på sin arbetsplats. Vi vill genom innovativ mjukvara ge
företag och industri möjlighet att tillverka smartare, effektivare och billigare och
samtidigt mer hållbart. Genom att digitalisera manuella processer, koppla ihop
och koppla upp maskiner eller enheter och använda de tekniska innovationer
som behövs, såsom analysverktyg, AI och AR, vill vi på MTEK skapa
förutsättningar för den smarta tillverkning av produkter som framtiden behöver.
MTEK är ett litet bolag med säte i Alfta i Hälsingland, ett modernt kontor,
omgivet av vacker natur och möjlighet till ett stort antal idrottsaktiviteter på
fritiden om man så önskar. Vi tycker själva att vi har en skön atmosfär och kultur
på MTEK, öppensinnad och kreativ, där alla får komma fram.

Vad får man göra som praktikant hos er?
Kom som du är och förbered dig på att bli bättre när du lär dig av andra. Ta med
din passion, ta med dig din energi och bli del av ett team som uppskattar en
enkel sanning: Mångfald + Samarbete = Innovation.
Om du har ett gediget teknikintresse och en vetgirig personlighet kan vi erbjuda
spännande möjligheter i en internationell miljö där du kommer att arbeta nära
ingenjörer och delta i utvecklingen av din arbetsprocess. Det är fördelaktigt om
du är intresserad av energilösningar, samhällsutveckling, hållbarhet och teknik. Då du kommer få vara en
del av högpresterande team som driver avancerade processer är det bra om du
är strukturerad och noggrann. Det är positivt om du är van vid att ta egna initiativ
och en nyfiken person som vågar ställa frågor. Är du redo för en ny spännande
utmaning? Sök praktik hos oss på Hitachi Energy!
Varför är den här annonsen bra?
Den här annonser har lyckats beskriva en ganska flytande roll på ett bra sätt.
Det är inte helt klart vad kandidaten kommer få göra under sitt tekniksprång,
men arbetsgivaren har ändå kunnat förklara vilka kvaliteter som är viktiga för
att trivas hos dem, snarare än färdigheter.

Vad får man göra som praktikant hos er?
Vi söker dig med intresse för utveckling av mjukvara. Det behöver inte
nödvändigtvis vara programmering. De skulle också kunna vara UI-design eller
UX-utveckling. Vi ser gärna att du gillar att ta ansvar, lära dig nya saker och tänka
utanför boxen. Som praktikant hos oss kommer du ingå i vårt team och arbeta
i riktiga projekt. Du behöver kunna planera och ta ansvar för din egen tid, då vi
redan har ett högt tempo på företaget. I samarbete med Tekniksprånget vill vi
skapa förutsättningar och intresse för att studera på högre nivå och ge insikt
i några av framtidens karriärmöjligheter. Välkommen att söka fyra månaders
praktik hos oss på MTEK.

Varför är den här annonsen bra?
Här är det en specifik roll som kandidaten ska fylla. Därför framgår det redan
i rubriken vad kandidaten kan vänta sig. Annonsen är också tydlig med
företagets mål och värderingar, fri från alldeles för mycket siffror. Lägg märke
till att det inte är kunskaper som efterlyses, utan mer intressen och en vilja att
lära sig mer.

