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PREMIERE PÅ HODEJEGERNE I DAG TRE EKSPERTER OM FILMEN, MARKEDET OG MULIGHETENE

Jakter ditt sanne ansikt
KARRIERE:

Roger Brown,
spilt av Aksel
Hennie, er ifølge
filmen Norges
skarpeste hodejeger. Ekspertene
mener metodene
hans er gått ut på
dato.
ANDRÉ BENONISEN
ANDRE.BENONISEN@FINANSAVISEN.NO

THOMAS C. HØIE
THOMAS.HOIE@FINANSAVISEN.NO

– Det er et ord som begynner på
«r», og hele min karriere er bygget
på det, sier hodejeger Roger Brown
i Alfa.
– Renommé, sier kandidaten,
Jeremias Lander.
– Nettopp, svarer Brown, og
sender Lander av gårde uten jobb
i navigasjonsselskapet Pathfinder.
En time og førti minutter senere
lyser det entusiastisk av ansiktene
til Monika Dypeng, Nanna Collett
og Arne Gunnar Dokken. De er tre
av Norges beste headhuntere, og
har akkurat sett filmatiseringen av
Jo Nesbøs suksessroman «Hodejegerne», som har premiere på norske
kinoer i kveld og allerede er solgt til
over 50 land.

– God actionfilm!

– Det var god underholdning, og
en svært spennende film, sier Dypeng i Hermes Headhunting.
– Den nærmer seg en sekser på
terningen. Jeg liker Jo Nesbø, og
den blir ekstra interessant fordi
den handler om min egen bransje. Og så liker jeg Aksel Hennie,
medgir Collett i Collett Search &
Selection.
– Som en actionfilm står den
til en femmer, men som en fagfilm stryker den, mener Dokken.
– Så renommé er ikke så viktig?
– Vi er ikke så opptatt av det.
Vi leter etter den beste kandidaten, repliserer Dypeng.
– Å være bevisst sitt eget renommé, herunder å være bevisst
på egen merkevarebygging, er
viktig, mener Dokken i Delphi
Consulting.
– Noen ledere sliter med et renommé som er skapt i en gitt situasjon og som kan hefte ved personen dersom vedkommende vil
over i nye ledersituasjoner. Det er
derfor viktig at vi klarer å se bak

■ Hodejegere: - Arbeidsmarkedet er sterkt
eventuelle tabloide merkelapper.

Bak fasaden

Om renommé er et hinder, er det
hodejegerens oppgave å bygge det
opp eller rive det ned.
– Vi må bak fasaden. Noe av det
viktigste for meg er å finne ut om
kandidaten virkelig brenner for jobben, forklarer Collett.
– Filmen beskriver vår bransje
på en veldig karikert og lite virkelighetsnær måte. Riktignok er gode
nettverk og aktiv relasjonsbygging
en viktig del, men fremstillingen av
headhuntere som maktkåte menn
som pusher personlige preferanser
tilhører nok historien. I dag er den
seriøse delen av bransjen mye mer

opptatt av å gjøre gode analyser av
både organisasjon og individ før beslutningen tas, sier Dokken.
Jo Nesbøs Roger Brown spiller
squash med Clas Greve, som også er
aktuell for toppjobben i Pathfinder.
De såkalte intervjuene ligner mer på
politiavhør.
– Spør man en kandidat hvorfor
han eller hun ønsker jobben blir det
ofte veldig strømlinjeformede svar.
Det er de andre spørsmålene vi stiller
som avslører hvor mye vedkommende brenner for jobben, sier Collett.
Dypeng var så fascinert av FBIs
nitrinns avhørsmodell etter å ha
lest Hodejegerne, at hun fikk en
foreleser ved Politihøyskolen til
å fortelle de ansatte i Hermes om

ulike intervjuteknikker.
– Samtidig forsøker vi å lage
situasjoner og oppgaver som er
realistiske i forhold til jobben. Jeg
husker at vi tok med en Key Account Manager på middag, og han
trodde det var for å bli bedre kjent. I
virkeligheten ville vi se hvordan han
var til small talk, å komme i kontakt med nye mennesker og sjekke
vedkommendes forhold til alkohol,
fordi kundekontakt er så viktig i en
slik jobb, sier Dypeng.

- Stort trykk

Til tross for at børskursene har
vært blodrøde i sommer, og vestlig
gjeldskrise preger finansnyhetene,
mener Finansavisens filmpanel at

det norske arbeidsmarkedet fortsatt
er sterkt.
– Den norske IT-bransjen har
ikke merket så mye til urolighetene.
Det er fortsatt stort trykk, melder
Collett.
– I finansbransjen er det stort
sett business as usual, samtidig som
det er et veldig mobilt arbeidsmarked, supplerer Dypeng.
Dokken, som leder Delphi Consulting og jobber med lederrekruttering på tvers av bransjer og sektorer, bekrefter at det er gode tider.
– Vi har aldri hatt så stor aktivitet som hittil i år. Samtidig utgjør
lederrekruttering en relativt liten, og
forholdsvis stabil del av den totale
rekrutteringsmassen, uavhengig av

LOT SEG ENGASJERE: Headhunterne Nanna Collett, Monika
Dypeng og Arne Gunnar Dokken mener Hodejegerne treffer bedre som
underholdning enn som et realistisk bilde av bransjen. FOTO: EIVIND YGGESETH
konjunkturer, sier han.

Høysesong for jobbytte

I tillegg til at arbeidsmarkedet skal
være sterkt, kan hodejegerne fortelle
at timingen for å bytte jobb er god
akkurat på denne tiden av året.
– Det er høysesong etter sommeren og juleferien. Februar og august/september slår aldri feil, sier
Dypeng lystig, og nevner en hektisk

hverdag som mulig årsak til det tydelige sesongmønsteret.
– Hva er de vanligste årsakene til
at folk bytter jobb?
– I finansbransjen er det ikke
uvanlig at folk stikker fingeren i
jorden en gang i året når bonusen
kommer, og man spør seg: Er jeg
happy med dette?
– Organisatoriske endringer kan
også være en utløsende faktor. Når

Jeg er hodejeger. Det er ikke
særlig vanskelig. Men jeg er
kongen på haugen
ROGER BROWN, HODEJEGERNE

mange ringer fra samme selskap
og sier at de ser etter noe nytt, så
skjønner vi at det er noe på gang,
sier Collett.

Diskrete signaler

Jeremias Lander får beskjed av Brown
at han ikke får jobben i Pathfinder
fordi han søkte på den selv.
– Du skulle fått noen til å tipse oss
om deg, forklarer hodejegeren.
Slik er det ikke helt i virkeligheten,
ifølge Dypeng, Collett og Dokken.
– Det finnes ingen snarveier til en
karriere. Det viktigste er å levere gode
resultater hele veien, mener Dypeng.
– Om du har bestemt deg, kan
det være lurt å gi noen diskrete signaler til noen få, utvalgte aktører om

DET BLÅSER PÅ TOPPEN: Aksel Hennie som Roger Brown i filmen
«Hodejegerne».

at man er klar for å skifte beite, sier
Collett.
Ifølge Dypeng er det svært
mange stillinger som aldri lyses ut.
Hun anslår at 9 av 10 jobber aldri
offentliggjøres, og Hermes bruker
sitt nettverk for å finne de riktige
kandidatene.
– Det er ikke en så stor bransje, så
vi har veldig god oversikt over hvem
som er gode på hva, sier hun.
– Jeg sier til mine yngre kandidater at de bør tenke timeglasskarriere.
Benytt de første fem til ti årene etter
utdanning til å bevege deg horisontalt
for å skaffe breddekompetanse og finne ut hvor trivsel og faglig motivasjon
er størst. Deretter er det viktig å bygge
en faglig tyngde og profil, bli god på
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noe, slik at vår bransje ser den røde
tråden og resultatene som er skapt,
sier Dokken.
– Om partene er ærlige er det
lettere å finne en god match, legger
Collett til.

Sanne jeg

Tilbake til Filmens Hus og Hodejegerne.
Aksel Hennies rollefigur starter
med pinstripe-dress og vannkjemmet hår, før kunsttyverier blir byttet
ut med drap, traktorkjøring og en
jakke fra Elverum MC-klubb.
– Hodejegeren i filmen kommer
inn med et image, men må til slutt
vise sitt sanne jeg. Det er akkurat
det vi også må finne, sier Dypeng.

