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Beskæftigelsesudvalget har i brev af  30. august 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 
541  (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra  Leif 

Lahn Jensen (S). 
 

Spørgsmål nr. 541: 
”Kan ministeren oplyse henholdsvis stillingsbetegnelse, erhvervsgruppe, ledige 
med mere end tre måneders ledighed og stillinger virksomhederne har rekrutteret 
forgæves til for alle de stillingsbetegnelser, hvor tallet for forgæves rekrutteringer 

har været over 25, dvs. en udvidelse af tabel 2 i STARs Rekrutteringsanalyse?” 

 

Svar: 
Den efterspurgte opgørelse fremgår af tabel 1 nedenfor. 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

 
 
Troels Lund Poulsen 
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Tabel 1.  Stillingsbetegnelser, hvor antallet af forgæves rekrutteringer i rekrutte-

ringssurveyen for foråret 2018 har været over 25, med angivelse af erhvervsgruppe 

og antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed  

Stillingsbetegnelse Erhvervsgruppe 

Antal personer 
med mere end  

tre måneders  
ledighed 

Antal stillinger 
virksomhederne 

har rekrutteret for-
gæves til 

tømrer Bygge og anlæg 512 865 
programmør og systemudvikler It og teleteknik 759 723 
elektriker Bygge og anlæg 378 681 
rengøringsassistent Rengøring, ejendomsservice og re-

novation 7.813 645 
social- og sundhedsassistent Sundhed, omsorg og personlig pleje 626 576 
kok Hotel, restauration, køkken, kantine 746 508 
handicaphjælper Sundhed, omsorg og personlig pleje 2.061 334 
salgskonsulent Salg, indkøb og markedsføring 1.631 305 
butiksassistent Salg, indkøb og markedsføring 6.855 303 
tjener Hotel, restauration, køkken, kantine 1.198 289 
sygeplejerske Sundhed, omsorg og personlig pleje 272 280 
landbrugsmedhjælper Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri 

og dyrepleje 569 233 
vvs-montør Bygge og anlæg 176 223 
kundeservicemedarbejder Salg, indkøb og markedsføring 1.930 210 
chauffør, fragt, distribution, 
blandet kørsel 

Transport, post, lager- og maskinfø-
rerarbejde 2.232 205 

pædagog Pædagogisk, socialt og kirkeligt ar-
bejde 3.180 201 

social- og sundhedshjælper Sundhed, omsorg og personlig pleje 2.587 199 
automatiktekniker Jern, metal og auto 127 183 
bud Transport, post, lager- og maskinfø-

rerarbejde 361 178 
tagdækker Bygge og anlæg 125 170 
stilladsmontør Bygge og anlæg 154 162 
key account manager Salg, indkøb og markedsføring 539 154 
mekaniker Jern, metal og auto 418 151 
it-arkitekt It og teleteknik 194 149 
it-tekniker It og teleteknik 904 130 
bygningskonstruktør Bygge og anlæg 256 128 
taxichauffør Transport, post, lager- og maskinfø-

rerarbejde 343 127 
blikkenslager Bygge og anlæg 36 122 
bygningsingeniør Akademisk arbejde 194 119 
it-konsulent It og teleteknik 849 119 
produktspecialist Salg, indkøb og markedsføring 94 118 
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bankrådgiver Kontor, administration, regnskab og 
finans 176 115 

bogholderi- og regnskabsassi-
stent 

Kontor, administration, regnskab og 
finans 1.228 112 

folkeskolelærer Undervisning og vejledning 1.276 111 
chauffør, specialtransport Transport, post, lager- og maskinfø-

rerarbejde 190 107 
projektleder, bygge og anlæg Bygge og anlæg 213 98 
læge Akademisk arbejde 49 97 
produktionsteknolog Industriel produktion 183 97 
murer Bygge og anlæg 267 94 
bartender Hotel, restauration, køkken, kantine 418 94 
serveringsmedarbejder Hotel, restauration, køkken, kantine 332 93 
lager- og logistikmedarbejder Transport, post, lager- og maskinfø-

rerarbejde 9.124 91 
butiksmedhjælper Salg, indkøb og markedsføring 5.206 85 
rejsemontør Bygge og anlæg 155 83 
bygningsmaler Bygge og anlæg 641 83 
svejser Jern, metal og auto 380 82 
revisor Akademisk arbejde 68 82 
isolatør Bygge og anlæg 58 80 
it-projektleder It og teleteknik 373 76 
kontorassistent Kontor, administration, regnskab og 

finans 5.028 75 
fodermester Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri 

og dyrepleje 28 73 
ejendomsadministrator Rengøring, ejendomsservice og re-

novation 136 73 
kontormedhjælper Kontor, administration, regnskab og 

finans 2.759 70 
opvasker Hotel, restauration, køkken, kantine 411 69 
systemadministrator It og teleteknik 321 67 
ejendomsmægler Salg, indkøb og markedsføring 158 66 
vvs-tekniker Bygge og anlæg 9 65 
socialpædagog Pædagogisk, socialt og kirkeligt ar-

bejde 995 65 
brolægger Bygge og anlæg 124 65 
pizzabager Hotel, restauration, køkken, kantine 276 63 
køkkenmedhjælper Hotel, restauration, køkken, kantine 5.213 62 
klejnsmed Jern, metal og auto 331 60 
industrislagter Nærings- og nydelsesmiddel 43 60 
maskinfører Bygge og anlæg 523 59 
skomager Tekstil og beklædning 10 58 
elektroingeniør Akademisk arbejde 152 58 
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anlægsgartner Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri 
og dyrepleje 333 58 

gulvlægger Bygge og anlæg 91 57 
telemarketingmedarbejder Salg, indkøb og markedsføring 150 55 
kloakrørlægger Bygge og anlæg 53 54 
klubpædagog Pædagogisk, socialt og kirkeligt ar-

bejde 191 52 
maskiningeniør Akademisk arbejde 256 51 
smed Jern, metal og auto 276 51 
ekspedient Salg, indkøb og markedsføring 1.386 51 
anlægsstruktør Bygge og anlæg 32 50 
bogholder Kontor, administration, regnskab og 

finans 702 49 
afdelingschef Ledelse 653 48 
landbrugsmaskinemekaniker Jern, metal og auto 27 48 
cafemedarbejder Hotel, restauration, køkken, kantine 986 48 
distributionsleder, post Transport, post, lager- og maskinfø-

rerarbejde 24 48 
køkkenchef Hotel, restauration, køkken, kantine 117 48 
vagt Vagt, sikkerhed og overvågning 332 48 
it-kvalitetsmedarbejder It og teleteknik 277 47 
salgschef Ledelse 706 46 
it-ingeniør Akademisk arbejde 104 46 
account manager Salg, indkøb og markedsføring 1.697 44 
massør Sundhed, omsorg og personlig pleje 162 43 
kørelærer Undervisning og vejledning 14 43 
gartneriarbejder Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri 

og dyrepleje 868 43 
væksthusgartner Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri 

og dyrepleje 103 42 
bager Nærings- og nydelsesmiddel 119 41 
værkfører Ledelse 101 40 
karosserismed Jern, metal og auto 42 38 
receptionist, hotel Hotel, restauration, køkken, kantine 975 38 
frisør Sundhed, omsorg og personlig pleje 223 36 
økonomicontroller Akademisk arbejde 515 36 
sikringsmontør Jern, metal og auto 4 36 
butiks- og detailslagter Nærings- og nydelsesmiddel 134 35 
servicetekniker, jern og metal Jern, metal og auto 148 35 
specialarbejder, murer Bygge og anlæg 66 35 
låsesmed Jern, metal og auto 23 34 
organist, kantor Akademisk arbejde 8 34 
rustfast industrimontør Bygge og anlæg 12 34 
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agrarøkonom Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri 
og dyrepleje 19 33 

energiingeniør Akademisk arbejde 136 33 
jordemoder Sundhed, omsorg og personlig pleje 30 33 
logistikmedarbejder, salg og 
indkøb 

Salg, indkøb og markedsføring 

545 33 
laboratorietandtekniker Sundhed, omsorg og personlig pleje 31 33 
industritekniker Jern, metal og auto 232 33 
pædagogmedhjælper Pædagogisk, socialt og kirkeligt ar-

bejde 7.355 32 
rørlægger Bygge og anlæg 111 32 
chauffør, persontransport Transport, post, lager- og maskinfø-

rerarbejde 822 32 
lagerforvalter Transport, post, lager- og maskinfø-

rerarbejde 63 32 
industrioperatør, uddannet Industriel produktion 140 31 
finansmedarbejder Kontor, administration, regnskab og 

finans 287 31 
driftsleder, landbrug Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri 

og dyrepleje 36 31 
bygningsstruktør Bygge og anlæg 51 31 
butikschef Ledelse 442 30 
ernæringsassistent Hotel, restauration, køkken, kantine 660 30 
uddannelses- og erhvervsvejle-
der 

Undervisning og vejledning 
593 30 

direktør Ledelse 299 30 
maskinsnedker Træ, møbel, glas og keramik 65 29 
webdesigner It og teleteknik 554 29 
cykelmekaniker Jern, metal og auto 104 29 
slagter Nærings- og nydelsesmiddel 75 28 
fabriksarbejder Industriel produktion 5.658 28 
driftstekniker, film-, tv- og teater Medie, kultur, turisme, idræt og un-

derholdning 19 28 
elektrotekniker Jern, metal og auto 28 28 
tandlæge Akademisk arbejde 30 28 
projektleder Akademisk arbejde 2.277 27 
revisorassistent Kontor, administration, regnskab og 

finans 94 27 
akademisk medarbejder Akademisk arbejde 2.453 26 
teknisk chef Ledelse 71 26 
regnskabschef Ledelse 92 25 
souschef, køkken Ledelse 29 25 
dagplejer Pædagogisk, socialt og kirkeligt ar-

bejde 177 25 
faglærer Undervisning og vejledning 286 25 



6 
 

Kilde: Særkørsel på rekrutteringssurvey 2018, STAR 

Anm.: Antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed (Arbejdskraftreserven) er opgjort ud fra 

antal tilmeldte på Jobnet.dk i opgørelsesperioden og udgøres af såvel dagpengemodtagere som af kon-

tanthjælpsmodtagere. Stillingsbetegnelse dækker over job, som de ledige angiver i CV-banken, at de 

står til rådighed for. Antal forgæves rekrutteringer er opgjort pba. virksomhedernes indmeldinger i 

rekrutteringssurveyen for foråret 2018. 
 
 


