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WARREN jakter nye hoder søker ansatte med «KOPIERT» ANNONSE

Kopi-Warren jakter
høy etisk standard
IKKE KOPI:

Finanscos annonse

«Tilfeldig» Warren
AS etter å ha
produsert en annonsetekst som
er identisk med
konkurrentens.
Her Peter Warren.


Vi ser etter kandidater med:
 Særdeles fremoverlent holdning og
høy arbeidskapastitet
 Høy etisk standard
 Betydelig interesse for finans og
kapitalforvaltning
 Entusiasme og gjennomføringskraft, og meget gode kommunikasjonsevner.
 Evne til raskt å oppfatte konkurransefortrinn, og fremføre disse
overbevisende
 Salgserfaring, erfaring fra finansbransjen eller annen meglervirksomhet
 Nyutdannede sultne kandidater
stiller med fortrinn
 Plettfri vandel er et absolutt krav
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Du får:
 Konkurrere med kandidater som

har vært gjennom en tøff silingsprosess
 Fast lønn med betydelig bonusmulighet fra første dag
 En mulighet til å vise at du er en
ener som vil gjøre karriere i finansbransjen
 Ta del i en vinnerkultur med hardtarbeidende kolleger
 En selvstendig og krevende stilling

Warrens annonse

Identisk annonsetekst Tilfeldig, mener Warren
FINANS: Warren jakter meglere med

høy etisk standard, men stillingsannonsen fremstår som blåkopi av konkurrentens.
STEINAR GRINI
STEINAR.GRINI@FINANSAVISEN.NO

For en måned siden rykket Finansco
ut en stillingsannonse der de søkte
etter meglere/rådgivere med «Særdeles fremoverlent holdning og høy
arbeidskapasitet, høy etisk standard,
betydelig interesse for finans og kapitalforvaltning» og mye mer.
Kandidatene får «En mulighet til
å vise at du er en ener som vil gjøre
karriere i finansbransjen. Ta del i en
vinnerkultur med hardtarbeidende
kolleger. En selvstendig krevende
stilling».
Finansco er imidlertid ikke de
eneste som jakter fremoverlente

folk med høy arbeidskapasitet og
høy etisk standard og som tilbyr en
mulighet til å vise at man er en ener.

– Kopi-strategi
Nå er Warren også på jakt etter meglere eller kapitalinnhentere. Store
deler av annonseteksten hos Warren
er helt identisk med annonseteksten
Finansco rykket ut med én måned
tidligere. Det stilles ordrett nøyaktig
de samme kravene til kandidatene.
At det er tilfeldig tror ikke mannen som laget Finanscos annonsetekst noe på.
– Jeg lurer på om han er så opptatt med å forberede seg til årets

bloggawards at han ikke har tid til
å lage egne jobbannonser, og at det
er en strategi å kopiere Finanscos
materiale, sier partner Eirik Furuseth i Finansco Rådgivning til
Finansavisen.
Kandidatene vil riktignok ikke få
like mye hos Warren som de får hos
Finansco, men det de får hos Warren er ordrett nøyaktig det samme
som de fikk hos Finansco for en
måned siden.

– Det er tilfeldig
Adm. direktør Raymond Skjærstad
i Warren er kjent med at de er blitt
beskyldt for å ha stjålet annonsemateriale fra konkurrenten.
– Peter ble konfrontert med dette. Det er slående likt, innrømmer
Skjærstad.
– Vi har imidlertid ikke kopiert
selv om den andre annonsen sikkert har vært en inspirasjonskilde.
Men vi har ikke kopiert. Det har vi

ikke gjort, sier Skjærstad.
– Mener du at det er tilfeldig at
store deler av annonseteksten er ordrett nøyaktig lik Finanscos annonse
for en måned siden?
– Ja, det er tilfeldig. Vi kopierer
ikke bevisst.
– Mener du at slik kopiering ville
vært brudd på kravet til høy etisk
standard som oppgis i den samme
annonseteksten som krav for å være
ansatt i Warren?
– Jeg føler ikke at vi kopierer
andre. Jeg tror det er tilfeldig, men
innrømmer at det er slående likhet
mellom de to annonsene. Jeg har
imidlertid så tiltro til våre markedsfolk at de må komme opp med
ting selv uten å kopiere andre, sier
Skjærstad.
– Du kan jo be Peter Warren eller hans lakeier regne ut sannsynligheten for at cirka 200 tegn etter
hverandre er identiske, og at det
ikke er kopi, sier Furuseth.

Vi ser etter kandidater med:
 Særdeles fremoverlent holdning og
høy arbeidskapastitet
 Høy etisk standard
 Betydelig interesse for finans og
kapitalforvaltning
 Meget gode kommunikasjonsevner
 Entusiasme og gjennomføringsevne
 Plettfri vandel er et absolutt krav
 Nyutdannede oppfordres til å søke
Du får:
 En mulighet til å vise at du er en

ener som vil gjøre karriere i finansbransjen
 Ta del i en vinnerkultur med hardtarbeidende kolleger
 En selvstendig og krevende stilling

ORIGINALEN: Eirik Furuseth laget
annonseteksten som plutselig er dukket
opp i jobbannonsene til konkurrenten
Warren.
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