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Vejledning – målrettet medlemmer af søgekomité 
Denne vejledning er målrettet de medlemmer af en søgekomité, som skal afsøge markedet efter mulige kandi-

dater til stillinger ved Aalborg Universitet.  

Reglerne for søgekomitéerne er beskrevet i afsnit 4 i reglerne for søgekomitéer, shortlisting og bedømmelser. 

Søgekomitéens opgave 
Formålet med brugen af søgekomitéer er at øge chancen for et bredt ansøgerfelt af høj kvalitet og diversitet, 

herunder nationale og internationale kvalificerede ansøgere og repræsentation af mere end ét køn. 

Søgekomitéen skal som minimum finde tre interesserede kandidater, som repræsenterer mere end ét køn.  

Hvis det ikke er muligt at opfylde minimumskravet, herunder kravet om diversitet, skal søgekomitéen redegøre 

for, hvorfor opfyldelse af kravet er forbundet med ekstraordinært og uforholdsmæssigt stort arbejde for søgeko-

mitéen. Institutleder skal på baggrund af søgekomitéens redegørelse overveje, om vedkommende vil justere 

stillingsopslaget eller søge om dispensation hos dekanen.  

Proces og ansvar 
Processen for søgekomitéens arbejde kan beskrives således:  

 

Søgekomitéens opgave og ansvar kan beskrives således:  

- At medvirke til at kvalificere stillingsopslaget.  

- At udarbejde en plan for søgningen.  

- At afsøge det nationale og internationale marked for potentielle kandidater.  

- At komme med input til relevant ekstern annoncering af stillingsopslaget, herunder brug af sociale medier.  

- At kontakte potentielle kandidater med en opfordring til at sende en ansøgning.  

Derudover har formanden for søgekomitéen følgende ansvar:  

- At være i dialog med institutleder i forhold til krav og ønsker til den faglige profil.  

- At koordinere arbejdet i søgekomitéen, herunder at sikre at tidsfristen overholdes.  

- At samle resultaterne af søgekomitéens arbejde og afrapportere til institutleder.  

- At afklare med institutleder hvem der kontakter mulige kandidater efter opslag af stillingen, hvis dette ikke 

fremgår af instituttets procedure.  

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/993/993495_regler-for-soegekomit-er--shortlisting-og-bedoemmelser--final.pdf
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Drøftelserne i søgekomitéen og søgekomitéens rapport er fortrolige.  

Tidsfrist 
Søgekomitéen har tre uger til at udføre sit arbejde. Søgekomitéen arbejder forud for opslag af stillingen.  

Screening 
Søgekomitéen skal med udgangspunkt i kriterierne i stillingsopslaget afsøge det nationale og internationale 

marked for potentielle kandidater inden for det givne uddannelses- og forskningsområde.  

Først udarbejder søgekomitéen en liste med mulige kandidater. Det er vigtigt, at denne søgning er objektiv, 

og at der ikke udelukkes kandidater i søgefasen ud fra en formodning om, at de er for erfarne, for lidt erfarne 

eller sandsynligvis ikke vil skifte job.  

Ved udarbejdelse af listen foreslås det, at søgekomitéen afsøger følgende afhængigt af hvilke metrikker og im-

pactfaktorer, der hovedsageligt anvendes indenfor fagområdet:  

- Fagligt netværk.  

- Deltagere ved konferencer. 

- Forfattere til relevante artikler indenfor området, hvilket kan afklares ved søgninger i forskningsdatabaser, 

eksempelvis Scopus, Google Scholar, Nora.  

- Lister over prismodtagere, hvis relevant indenfor fagområdet.  

- Deltagere i forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med eksterne partnere.  

Hvis listen over potentielle kandidater mangler kønsdiversitet, bør søgekomitéen overveje at fortsætte søgnin-

gen for at producere en mere divers liste. Genovervejelse af kriterierne i stillingsopslaget i samarbejde med in-

stitutleder kan også være nødvendigt. 

Dernæst kvalificerer søgekomitéen listen ved at hente yderligere oplysninger om kandidaterne ved brug af 

offentligt tilgængelige oplysninger. Det kan være forskningsdatabaser som Scopus, Google Scholar osv. eller 

databaser som LinkedIn og Research Gate.  

Derefter kontakter søgekomitéen de potentielle kandidater med henblik på at få tilkendegivet interesse for en 

given stilling. Det er vigtigt, at søgekomitéen ikke lover kandidaten, at der bliver opslået en stilling, eller at der 

sker ansættelse. Endelig udarbejder søgekomitéen en rapport til institutleder. I denne rapport skal også indgå 

forslag til eventuel ekstern annoncering af stillingen.  

Afrapportering 
Afrapporteringen sker ved at udfylde skabelonen til afrapportering, som sendes til institutleder.  

Kontakt til kandidater 
De potentielle kandidater bliver kontaktet af formanden for søgekomitéen, et medlem af søgekomitéen eller in-

stitutlederen, når stillingen er annonceret. Kontakten skal linke til stillingsopslaget og tilbyde at kandidaten kan 

kontakte vedkommende for at få yderligere oplysninger om stillingen.  

Det er vigtigt, at kommunikationen ikke giver kandidaten forventning om invitation til en ansættelsessamtale 

eller en aftale om ansættelse.  

Vær desuden opmærksom på at kontakte potentielle kandidater så tidligt efter at stillingen er annonceret, at de 

har tilstrækkeligt tid til at overveje og søge den annoncerede stilling.  
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Instituttet kan lokalt beskrive egen procedure i forhold til kontakten til kandidaterne, ligesom instituttet kan udar-

bejde deres egen skabelon til brug ved kontakten til kandidaterne, eventuelt med udgangspunkt i HR-afdelin-

gens forslag.  

 

 

Forslag til mail til potentiel kandidat:  

Emne: Fortroligt.  

Kære XXX 

Mit navn er XXX, og jeg arbejder som XXX ved Aalborg Universitet. 

Jeg skriver til dig, da din profil er interessant i forbindelse med en stilling, som vi netop har annonceret. Du 

finder stillingen her: INDSÆT LINK 

Forud for annonceringen har en søgekomité arbejdet med at identificere potentielle kandidater til stillingen. 

Vi har i den forbindelse fundet din profil spændende, og vi vil derfor henlede din opmærksomhed på stillingen. 

Hvis du er interesseret, vil XXX gerne fortælle dig mere om stillingen.  

Jeg ser frem til at høre fra dig.  

Venlig hilsen 

XXX 

 

 


