
Frankrig skal ikke spare
NICOLAS SARKOZY, fransk præsi-
dent, tror ikke på at spare sig ud af 
krisen. Har i en historisk tale bebu-
det, at den franske stat vil låne flere 
penge og fokusere på at redde job 
frem for økonomiske reformer og 
budgetdisciplin. Efter talen kom en 
større regeringsrokade.

Branson er højt flyvende
RICHARD BRANSON, britisk iværk-
sætter, forstår stadig at skaffe sig 
PR. Markerede flyselskabet Virgin 
Atlantics 25 års jubilæum ved at 
svinge fotomodellen Kate Moss gen-
nem luften, købe nye fly, drille den 
kriseramte ærkerival BA og genlufte 
tanker om at overtage både banken 
Northern Rock og flyselskabet BMI. 

Siemens tjener på krisen
PETER JÖSCHER, chef for den tyske 
industrigigant Siemens, regner med 
at lukrere betydeligt på de vækststi-
mulerende krisepakker, som mange 
regeringer har tyet til. Hele 21 mia. 
dollar forventer koncernen at få i 
ordrer over de næste tre år på den 
konto og primært inden for grøn 
teknologi. 

Tag MBA på nettet
JACK WELCH, amerikansk ledel-
sesguru, tror på onlineuddannel-
ser, der ellers lider under et noget 
blandet ry. Har investeret i et net-
universitet og vil lægge navn til en 
MBA-uddannelse baseret på hans 
ledelsesfilosofi. Den pensionerede, 
men travle tidligere GE-chef vil dog 
ikke selv undervise på netkurset, 
men optage en ugentlig video til 
sine studerende.

Minegiganternes dans
MICK DAVIS, chef for den schweizi-
ske minegigant Xstrata, drømmer 
om en megafusion med konkur-
renten Anglo-American; men hans 
første tilnærmelser blev pure afvist, 
og flere kritikere øjner risiko for et 
monopol for flere råvarer. Minesek-
toren svirrer i det hele taget for ti-
den med opkøbssnak.  

Buffetts rådgiver
BYRON TROTT, finansmand, har 
formået at skaffe over to mia. dollar 
i kapital til sit nye investeringsfirma 
i en tid, hvor de fleste kapitalfonde 
ellers har svært ved at skaffe penge. 
Det hjælper formentlig, at han mest 
er kendt som Warren Buffetts fore-
trukne finansielle rådgiver.

Madoff får sin dom
BERNARD MADOFF, Wall Street-
svindler, risikerer op til 150 års 
fængsel, når en amerikansk dom-
stol mandag træffer afgørelse i 
den enorme bedragerisag, som har 
ramt tusindvis af investorer. Hans 
advokat beder dog om at skele til 
Madoffs alder – 71 – og nøjes med 
12 års rusken tremmer. Det er det 
samme som en livstidsdom, siger 
advokaten.

Murdoch-protege rykker
REBEKAH WADE, stærkt rødhåret 
chefredaktør på den britiske tabloid 
avis The Sun, rykker op i hierarkiet 
i mediekongen Rupert Murdochs 
News Corp.-imperium. Er udpeget 
til chef for hele den britiske avisdi-
vision, der også omfatter The Times 
og Sunday Times. Wade er ofte kaldt 
»den datter Murdoch aldrig fik«. »Kandidaterne oplever simpelthen, at de er 

til besvær og får på en meget direkte facon 
besked på, at de er nr. 21, der ringer i dag.

STEVE Jobs, stifter og chef for Apple, ser ud til at være i arbejdsvigør igen efter en længere sygeorlov, hvor han er udstyret med en 
ny lever. Der har været spekulation om – og kritik af – Apple omkring Jobs’ helbred, fordi teknologigiganten er så tæt forbundet 
med hans person. Hans tilbagevenden falder heldigt sammen med, at den nyeste iPhone er blevet et salgshit. Foto: AFP

Apple-chefen tilbage på jobbet med ny lever

AF BIBI CHRISTENSEN

UGENS TAL

57
- millioner mennesker vil 
være arbejdsløse i OECD-

landene ved udgangen af 
2010 ifølge ny prognose. 

Det er omkring ti pct.

                                        LEDELSE

PÅ SPIDSEN GLOBAL    BRIEFING

LEDERE VIL GERNE tiltrække 
kvalificerede talenter , og i den 
proces spiller virksomhedens 
image en markant rolle. Et godt 
image er guld værd og opbygges 
ved hjælp af pressen og kyndige 
informationschefer, der kan de-
res håndværk. Men har du som 
leder tænkt over, at alle dine 
medarbejdere også er med til at 
skabe virksomhedens image? I 
de her tider er der et langt større 
pres på de rekrutteringsfirmaer 
og virksomheder, der har ledige 

stillinger. Og det er forståeligt, at de, som er jobsøgende handler 
proaktivt for at sikre sig en plads blandt de udvalgte. Det hænder 
nemlig, at de hverken får bekræftelse på modtagelsen af deres 
ansøgning eller tilbagemelding om, hvorvidt de er gået videre i 
en udvælgelsesproces, og det kan virke stressende på kandida-
terne, der derfor gerne vil høre, hvad status er. 

DA DER SKER mange koordinerende ting bag en rekrutterings-
proces, hvor mange kokke er involverede, er det hændt, at nogle 
kvalificerede kandidater i første omgang er blevet overset, idet 
screeningen af ansøgningerne ikke var finmasket nok, eller re-
krutteringsfirmaets database ikke fangede kandidatens profil i 
første forsøg. Så der kan være fornuft i at følge op i tide, så man 
ikke ender som nålen i høstakken, der aldrig bliver fundet. Des-
værre er forståelse ikke lige indlysende hos alle medarbejdere, 
der har til opgave at håndtere screeningen af ansøgningerne og 
besvare de telefoniske henvendelser, der naturligt følger med. 
Retorikken bliver hurtigt skarp – og meget lidt flatterende og 
imageopbyggende for den pågældende virksomhed. Tydelig ir-
ritation og endog tilløb til næsvisheder synes, at være dagsorde-
nen i deres foretrukne kommunikation.

KANDIDATERNE OPLEVER SIMPELTHEN, at de er til besvær og får 
på en meget direkte facon besked på, at de er nr. 21, der ringer i 
dag. Og nej, hverken konsulenten i rekrutteringsfirmaet eller HR 
medarbejderen i virksomheden kan huske, om de har modtaget 
den ansøgning, og de har sådan set heller ikke tænkt sig, at un-
dersøge, om de har. Men stop lige her. Hvad er det egentligt de 
kommunikerer?

AT DET ER i orden at lade være at kvalitetssikre emner til stillin-
gen, der kunne være den kandidat, lederen har ledt efter i lang 
tid, men ikke har kunnet tiltrække på grund af de gode konjunk-
turer? At det er i orden at vise manglende ansvarsfølelse og tab 
af overblik over sine arbejdsopgaver? At det er helt acceptabelt 
at kommunikere på det niveau og herigennem miskreditere 
virksomhedens omdømme? Jeg tror det næppe. 

VIRKSOMHEDER HAR EN interesse i at beskytte deres image og 
har derfor en klar politik for håndtering af pressen – netop for at 
sikre en fornuftig fremtoning. Som leder kan du bidrage til den 
professionalisme ved at indskærpe over for dine medarbejdere, 
hvordan der kommunikeres respektfuldt udadtil. 

ALLE ANSATTE FUNGERER som ambassadører for virksomheden, 
og selv om de har en travl dag, berettiger det ikke til at tabe ho-
vedet over for sagesløse nr. 21. Her skal medarbejderen netop 
kunne demonstrere brugen af sine sociale kompetencer. I den 
tunge myldretidstrafik får vi jo heller ikke påkørselsret, bare 
fordi vi har forkørselsret.  

MED ØNSKET OM en god sommer!

Vis respekt for
de jobsøgende

Irritation og direkte næsvisheder er under-
tiden, hvad der møder jobkandidater, når 
de henvender sig til en virksomhed. 

Af Yvonne Bullock, direktør, 
Asignment Consult.
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