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Ofir.dk Jobrapport 
Dette ser sygeplejersker efter, når de søger nyt job 

 

Jobportalen Ofir.dk udsendte i maj 2020 et spørgeskema til 4.000 sygeplejersker, for at undersøge, hvad 
der bliver lagt særlig vægt på i forbindelse med et jobskifte.  

 

1) 50% af sygeplejerskerne ønsker jobtilbud via de sociale medier  
 

Undersøgelsen spurgte ind til de kanaler, som sygeplejerskerne benytter til at søge efter nyt job. 21% af 
respondenterne svarede, at jobportalerne blev besøgt dagligt, mens 50% så positivt på at modtage 
jobannoncer via de sociale medier, som Facebook.  
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Hvis du var jobsøgende, ville det da være interessant at få relevante jobtilbud via 
de sociale medier som f.eks. Facebook?
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2) 51% ønsker vagter inden for normal arbejdstid 
 

51% ønsker vagter inden for normal arbejdstid. Hos de 30-49-årige bliver dette vægtet som havene 
meget betydning (score 5) hos næsten 70%, mens det er af mindre betydning for de 20-29-årige og 
+60 år.  

 

 

 

En af respondenterne beskrev sit ønske således: 

”Det at arbejde hver 2 weekend gør, at der er mindre tid sammen med sine børn og familie, når de har fri. 
Kun at skulle arbejde hver 3. weekend ville gøre en stor forskel.” 
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På en skala fra 1-5, hvor 1 er lidt betydning og 5 er meget betydning, hvor meget 
betyder vagter inden for normal arbejdstid i forbindelse med et jobskifte?
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3) 19% af sygeplejerskerne tænker dagligt på at skifte job 
 

Undersøgelsen har afdækket jobparatheden blandt sygeplejerskerne. Dvs. hvor mange er det reelt 
muligt at flytte til en anden stilling. 19% svarede, at de dagligt overvejede at søge over mod andre 
sektorer/stillinger.  
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Hvor ofte tænker du på at søge over mod andre sektorer/stillinger?
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4) 86% er dagligt på sociale medier 
 

Mens 21% af sygeplejerskerne dagligt besøger en jobportal, er de 86% dagligt på sociale medier.  
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