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Faggruppa for næringssamarbeid

Mari Strømsvåg



Dato: 3/17/2022

 Oslopolitan.no + SoMe

 Samarbeidet med organisasjoner (Oslo 
International Hub) og andre om 
internasjonalt talenter

 Gjennomført spørreundersøkelser i 2021
(bedrifter + internasjonale)

 Oslo International Career Fair

 Software Engineer og DevOps Engineer
rekrutteringskampanje

 Oslo Talent Pool

 + + +
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Oppsummering over talentarbeidet
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Resultater og erfaringer

fra pilotkampanje
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• 20 bedrifter og tre rekrutteringsselskaper

• Mye engasjement og entusiasme om å få være med

• Positive til ny måte å rekruttere på

• Introduserer flere til Oslo Region Brand Management 
Strategien

Erfaringer: 

- Viktig med konkret stilling til markedsføring

- Høy involvering av bedrifter og rekrutteringsselskap

- Behov for «What’s in it for me»

- Organisk spredning er nesten mer viktig enn betalt

- Målgruppen er ikke alltid hva man ønsker den skal 
være

- Vanskelig å få bedriftene til å dele, bortsett fra de som 
har «ambassadører»

- Bakgrunnen til Ambassadørene har betydning for 
resultatene

- Screening av kandidater opp mot stillingsannonser må 
forbedres
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Resultater

300 registrerte seg i Talent 
Pool

200 gikk videre etter 
førstesiling

117 ble 
kvalifisert av 

rekrutteringsbyrå

Minst 22 
intervjuet

?
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Venter på bekreftelse 
om antall på intervju og 

ansettelser (april)
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Diskusjon i grupper

1. Hva er de viktigste 
kompetansebehovene i næringslivet der 
du jobber?
– Er det noen barrierer vi må tenke på for 

stillingene? 

• Språkbarrierer? 

• Autorisasjonsbehov? 

– Helst stillinger som behov som dekker flere 
sektorer

2. Hva er avgjørende for at bedriftene blir 
interessert i å bli med i en kampanje?

3. Hvordan kan bedrifter i din kommune 
rekrutteres?
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Milepæler i videre prosess

• Mars-mai: Utvikle business case

• Mai: Bestemme stillingsprofil

• Juni: Rekruttere bedrifter (hjelp fra dere)

• August: Lansere kampanjestart på kampanje

– Kampanjeperiode: 1-1,5 måned (budsjett)

• Oktober: Avslutte kampanjen

• Hele året, jobbe med Oslo Talent Pool
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Talent Attraction Breakfast

• 30. mars kl. 08.30-11.00 (frokost fra 08.00)

• MESH Youngstorget (Oslo)

• To bolker: 

– The bureaucratic challenges internationals face in Norway and the 

political developments

– Is the Oslo region attractive enough for international talents and how can 

we improve it?

Se program og påmelding

Arrangeres i samarbeid med Oslo Business Region
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https://osloregionen.us16.list-manage.com/track/click?u=908631ea46c7fb2b1e835f0dc&id=171a1dbbbe&e=cc9ee4e584
https://osloregionen.us16.list-manage.com/track/click?u=908631ea46c7fb2b1e835f0dc&id=92b433e4b6&e=cc9ee4e584

