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Internet

SÖKA JOBB
PÅ

INTERNET

Antalet jobbsökarsaj-
ter har ökat drama-

tiskt de senaste aren. Och
varje sajt har betydligt fler
lediga jobb idag jämfört
med för ett år sedan. Här
har vi granskat sju av de
största och redovisar
dem i storleksordning.

Arbetsformedlingen
www.ams.se
Platsannonser: 19 658
Typ av jobb: Alla
Kommentar: Heltäckande jobbsökarsajt for
alla typ av jobb. Sveriges största. Specialav-
delningar for sommarjobb, utlandsjobb, vi-
kariat, bild- och fotokonstnärer etc. Du kan
ladda hem mallar for jobbansökningar och
arbetsgivarintyg i PDF-format (kan läsas med
gratisprogrammet Acrobat Reader).

Manpower
www.manpower.se
Platsannonser: 3 119
Typ av jobb: Främst ekonomi, administration,
IT, försäljning, teknik, sjukvård, service,
byggnads, kultur/media och chefsbefatt-
ningar.

Stepstone
www.stepstone.se
Platsannonser: 2 938
Typ av jobb: Alla
Kommentar: Norskägda Stepstone finns i
18 länder i Europa plus Indien, där det vid
vår sökning fanns over 4 000 lediga jobb
(mest inom IT). Totalt 130.406 jobb i alla län-
der. Specialavdelningar för jobb i Öresunds-
regionen och for trainees.

Smartjobb
www.smartjobb.nu
Antal jobb: 7 983 (de andra sajterna redovi-
sar antal platsannonser, varav många kan
innehålla flera jobb).
Typ av jobb: Alla.
Kommentar: Tonvikt på säljare, IT- och
chefsjobb. Sajten görs i samarbete med Stor-
marknadspress, som är ett samarbetsorgan
för Sveriges sex största morgontidningar.
Många av platsannonserna går parallellt i
någon av dessa papperstidningar.

Jobpilot
www.jobpilot.se
Platsannonser: 831
Typ av jobb: Alla
Kommentar: Bra sajt om du söker jobb utom-
lands, eftersom tyska Jobpilot är en av Euro-
pas största. Deras sajter finns i 19 länder över
hela världen (totalt 66 544 platsannonser).
Avdelning med kontinuerligt uppdaterade
”extra intressanta jobb”. Tips för jobbsökan-
de i Karriärguiden”. På ”Löneguiden” kan du
jämföra din lön med andra i samma bransch
och befattning. Samarbetar med fackförbunds-
tidningen Dagens Arbete, så sajten kan även
nås via adressen www.dagensarbete.se/plats-
torget

Platsannonser: 1 411
Typ av jobb: Kontor, service, handel, IT, juri-
dik, sjukvård m.m. Många akademikerjobb.
Kommentar: Bonnierägda Jobline finns nu i
tolv europeiska länder, vilket ger ett stort ut-
bud av jobb i utlandet. Sök i olika kategorier
jobb och/eller med geografiska avgränsning-
ar. På ”Sista chansen” ser du vilka jobb som
har sista ansökningsdag i dag. Specialavdel-
ning for studenter och nyutexaminerade.

Jobfinder
www.jobfinder.se
Platsannonser: 416
Typ av jobb: Data, teknik, ekonomi, sjukvård,
försäljning, personalfrågor och marknadsfö-
ring.
Kommentar: Data- och teknikjobb domine-
rar. Man ska kunna söka jobb i Danmark,
Norge, Finland och ”övriga världen”, men i
slutet av februari hade man bara nio lediga
jobb utanför Sverige. Specialavdelning för
studenter och nyutexaminerade. Samarbetar
med Kompetensguiden.se som förmedlar ut-
bildningar, seminarier etc. !

Jobline
www.jobline.se

Kommentar: Känt bemanningsföretag som
på sistone vuxit mycket som jobbsökarsajt.
Här hittar du också intervjuer med jobbsö-
kande och tips och råd om hur du författar
bra jobbansökningar.


