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Kampagne 2014 

 

 

Emne: Kampagne 2014 - Karriere 

 

I forlængelse af ALF mødet d. 2. april 2014 følger her en kort beskrivelse af den kommende 

karrierekampagne.  

 

Baggrund  

I medlemsundersøgelsen (MSI) fra 2013 og på tværs af alle medlemstyper, har medlemmer-

ne efterspurgt værdi for kontingentet og ønsket om karriere - og uddannelsesrådgivning, der 

derfor også er et fokusområde i HK Danmarks målprogram 2014-2017. 

 

Kampagnens formål 

Kampagnen skal understøtte positionen ”Sammen er du stærkere” og bygge ovenpå sidste 

års imagekampagne. 

 

Ved at samle HK’s forskellige tilbud indenfor karriereudvikling, skal kampagnen bidrage til at 

positionere HK, som den mest profesionelle og reelle fagforening og give både potentielle og 

eksisterende medlemmer indsigt i HK’s mange tilbud inden for uddannelse og karriere.  

 

Budskaber 

Det overordnede løfte fra kampagnen er ”Sammen er du stærkere”, og understøtter vores øn-

ske om, at HK arbejder for at sikre vores medlemmer en nøgleposition på fremtidens ar-

bejdsmarked. 

 

Det taktiske budskab er: ”Opdag nye sider af dig selv. Tag et karrieretjek på HK.DK” 

 

Hvornår kører kampagnen 

Kampagnen er planlagt til at køre over 4 omgange, med start i uge 20. TV kampagnen kører i 

3 uger og forlænges med radio og webtv. 
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Efter sommerferien suppleres karrierekampagnen med en mere taktisk kampagne om A-

kasse medlemskab. Næste reklamefremstød er pt. planlagt til uge 35-37. Kampagnen er ko-

ordineret med ”Er du OK”-kampagnen, for at opnå størst mulig synergi og reklameeffektivitet 

for HK.  

 

Kampagnens opbygning 

Kampagnen kører på tv, radio og online, og opfordrer medlemmerne til at gå på HK.DK og 

gennemføre et ”karrieretjek”, som er en online test. Vi opfordrer dermed ikke potentielle med-

lemmer eller medlemmer til at kontakte HK  i forbindelse med radio/tv-reklamerne. 

 

Overordnet flow for kampagnen: 

 
 

Online spørgeguide 

De brugere, der går på HK.DK, kan gennemføre en kort og let spørgeguide (5-6 spørgsmål), 

med spørgsmål omkring, hvordan de vil reagere i en given situation. Fx ”Du bliver indkaldt til 

et brainstorming møde, hvad tænker du” 
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Testen er både seriøs og underholdende. Ikke overfladisk underholdning, men heller ikke så 

tung, at ingen orker at gå i gang med den. 

 

Brugerne oplyser desuden, hvilket fagområde de arbejder indenfor (taget fra MSI -

segmenteringen), og hvad deres ønsker er ift. deres fremtidige arbejdsliv. 

 

Brugerne får på resultatsiden oplyst en beskrivelse af deres personlige præferencer og styr-

ker på baggrund af deres besvarelser. Desuden kommer der anbefalinger til en række af HK’s 

eksisterende ydelser: 

 

- Faglige netværk på HK.DK (hvis oprettet indenfor faget) 

- Uddannelsesforslag fra HK’s uddannelsescrawler på HK.DK (hos Ankiro) 

- HK’s kursustilbud på HK.DK 

- Karriererådgivning i HK (som besluttet på ALF marts 2014) 

 

Hvis brugeren ønsker karriererådgivning 

Såfremt brugeren, der har gennemført den lille test,ønsker karriererådgivning, vil han/hun 

skulle udfylde en kontaktformular på hjemmesiden, hvor man skal oplyse: 

- Om de er medlem 

- Fødselsdato 

- Kontaktoplysninger 

- …. 

 

Afhængig af brugerens adresse, vil formularen blive sendt til den relevante afdelings afde-

lingspostkasse, med henblik på at kontakte brugeren. 

 

Karriererådgivning gælder naturligvis kun for medlemmer af HK, så evt. ikke-medlemmer, der 

har valgt at skrive til HK, skal kontaktes med henblik på indmeldelse i HK. 

 

Karriererådgivning i afdelingerne 

På ALF mødet d. 5. marts 2014 blev det besluttet, at de enkelte afdelinger selv varetager kar-

riererådgivningen, som allerede tilbydes i dag.  
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HK Stat og HK Kommunal bruger sine kompetencerne/ressourcerne bag karrie-

retelefonen i kampagnen. 

 

Der er enighed om, at det vigtigste er at skabe en god oplevelse for HK’s medlemmer. 

 

Hvordan HK’s tilbud indenfor karriererådgivning skal udvikle sig fremadrettet vil blive drøftet i 

Hovedbestyrelsen, som et led i den løbende opfølgning på HK Danmarks målprogram.  

 


