Vejledning til
E-rekrutteringssystemet Emply

Indholdsfortegnelse
1.

Log in i Emply ______________________________________________________________ 4

1.1.

Log ind og glemt kodeord _________________________________________________________ 4

2.

Opret projekt (stilling) ____________________________________________________ 4

2.1.

Opsætning af stilling _____________________________________________________________ 4

3.

Brugeradgang og brugeroprettelse _______________________________________ 6

3.1.

Brugeradgang til stillingen og evt. opret bruger i samme forløb __________________________ 6

3.2.

Brugertyper ____________________________________________________________________ 7

3.3.

Opret bruger – efter oprettelse af stillingen (ansættelsesudvalget)________________________ 8

3.4.

Giv adgang til stillingen ___________________________________________________________ 9

4.

Stillingsannoncen _________________________________________________________ 11

4.1.

Opret stillingsannonce __________________________________________________________ 11

4.2.

Opret job-relaterede spørgsmål ___________________________________________________ 12

4.3.

Publicer stilling til medie (htk, jobnet, m.v.) _________________________________________ 15

4.4.

Publicering til andre medier end HTK og Jobnet (betalingsmedier) _______________________ 17

5.

Screening af ansøgere ____________________________________________________ 18

5.1.

Opsætning af screening__________________________________________________________ 18

6.

Søgninger i Emply _________________________________________________________ 20

6.1.

Søgning ______________________________________________________________________ 20

6.2.

Søg på kandidater med fortrinsret _________________________________________________ 21

7.

Opload ansøgninger (modtaget på papir eller mail) ____________________ 23

7.1.

Opload ansøgning ______________________________________________________________ 23

8.

Vurdering af ansøgninger (ansættelsesudvalget) ______________________ 24

8.1.

Kandidatoversigten til stillingen ___________________________________________________ 24

8.2.

Få vist bestemte oplysninger i kandidatoversigten til stillingen __________________________ 24

8.3.

Læs ansøgninger og bilag ________________________________________________________ 25

8.4.

Vurdering af kandidater fra kandidatoversigten ______________________________________ 25

8.5.

Vurdering af kandidat med bedre overblik __________________________________________ 26

8.6.

Udskriv ansøgninger og bilag _____________________________________________________ 28

9.

Status på kandidaten og svar til kandidater_____________________________ 29

9.1.

Statusopdatering på kandidaten __________________________________________________ 29

Dok løbenr. 266550/13

18-04-2016

Side 2

9.2.

Svar til kandidat (Indkaldelse til samtale og afslag)____________________________________ 31

9.3.

Kandidat ansat (Journaliser ansøgning og bilag) ______________________________________ 32

10.

Arkivering af projektet (stillingen) - efter endt proces _________________ 32

10.1.

Arkiver stillingen _______________________________________________________________ 32

11.

Vigtigt______________________________________________________________________ 33

12.

Support ____________________________________________________________________ 33

13.

Superbrugeroversigt ______________________________________________________ 34

14.

Bilag – Sådan ansøger kandidaten _______________________________________ 35

15.

Bilag - Ansættelsesflow – Procesguide __________________________________ 37

15.1.

Procesguide til rekruttering af medarbejder _________________________________________ 38

15.2.

Procesguide til rekruttering af ledere_______________________________________________ 39

Dok løbenr. 266550/13

18-04-2016

Side 3

I Emply har du adgang til den afdeling og de ansøgere, du er tilknyttet som bruger.
Da brugere i systemet er oprettet med forskellige brugertyper, kan der være funktioner, som du
ikke har adgang til.

1. Log in i Emply

1.1. Log ind og glemt kodeord



Du logger ind via internetadressen htk.emply.net (ikke www foran).
Indtast dit brugernavn og kodeord



Hvis du har glemt dit kodeord, kan du altid få det tilsendt ved at klikke på ”Glemt?”

2. Opret projekt (stilling)
2.1. Opsætning af stilling



Klik på ”Nyt projekt” på fanebladet ”Projekter”
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Vælg ”fortsæt”





Udfyld de gule felter
Enkelte felter udfyldes via
Efter udfyldning klik ”Gem og fortsæt”

rullepanel

Faktaboks: I øjeblikket kommer faktaboksen ikke med ved publiceringen.
•
•

Fagområde skal dog udfyldes, da det er sorteringen/overskriften på stillinger på kommunes
hjemmeside.
Kontakperson og telefonnummer kan udfyldes.

Workflow: Vælg om det er en medarbejder (standard proces) eller leder (leder proces)
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3. Brugeradgang og brugeroprettelse
3.1. Brugeradgang til stillingen og evt. opret bruger i samme forløb


Klik på fanebladet ”Deltagere”

Tilknyt de personer, som skal have adgang til stillingen og ansøgerne (ansættelsesudvalget)


Klik på ”tilføj deltagere”




Skriv personens navn i feltet øverst – navne fremkommer
Sæt ”send besked”, så får personen en mail, hvis personen ikke er oprettet i systemet.
Klik ”Gem”



Hvis personerne ikke er kendt i systemet, skal du først oprette brugeren.

Hvis navnet ikke findes, kommer der automatisk muligheden ”ny bruger”


Klik på ”ny bruger”
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Udfyld de gule felter
Brugernavn: Opret brugernavn med medarbejderens brugernavn (det som kommer før
@htk.dk i emailen)
Kodeord: Giv medarbejderen eks. abc123 (husk at meddel medarbejderen at
vedkommende skal ændre kodeordet). (Vælg pilen under sit navn, når man er logget ind >
brugerindstillinger).
Vælg brugertype – se næste punkt 3.2
Klik på gem.

3.2.Brugertyper

Administrator

HR-Centret

Superbruger

Har fuld adgang til systemet på nær opsætning. Har kun adgang til at se
stillinger, som man selv opretter eller får adgang til. Der er en
superbruger i hvert center oversigt på HTKalle

Ansættelsesansvarlig

Har fuld adgang til systemet på nær opsætning. Har kun adgang til at se
stillinger, som man selv opretter eller får adgang til.

Ansættesesudvalg

Har adgang til at se og vurdere kandidater på den stilling, som der gives
adgang til.
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3.3.Opret bruger – efter oprettelse af stillingen (ansættelsesudvalget)


Klik på ”tallerkenrækken”



Vælg ”konti”



Klik på fanebladet ”brugere”
Klik på ”ny bruger”
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Udfyld de gule felter
Brugernavn: Opret brugernavn med medarbejderens brugernavn (det som kommer før
@htk.dk i emailen)
Kodeord: Giv medarbejderen eks. abc123 (husk at meddel medarbejderen at
vedkommende skal ændre kodeordet). (Vælg pilen under sit navn, når man er logget ind >
brugerindstillinger).
Vælg brugertype – se næste punkt 3.2
Klik på gem. Du kan vælge om brugeren, skal have tilsendt en automatisk mail med
brugeroplysninger.

3.4.Giv adgang til stillingen



Klik på ”tallerkenrækken”
Vælg ”Projekter”
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Marker den stilling du vil give ansættelsesudvalget/brugeren adgang til
Klik på ”rediger”

Vælg fanebladet ”brugeradgang”
Klik på ”tilknyt brugere”

Vælg brugerne i rulleskakten
Du kan markere flere på én gang
Vælg herefter ”gem”
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4. Stillingsannoncen

4.1. Opret stillingsannonce










Klik på fanebladet ”Annoncer”
Klik på ”Ny annonce”

Udfyld de gule felter
Overskrift: Skriv en sigende stillingsbetegnelse gerne anført arbejdssted (Teksten er
stillingsopslaget på HTK.dk)
Skriv annoncen
Klik ”Gem”
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Du kan få vist annoncen ved at klikke på ”vis” – (faktaboksen vises ikke i annoncen på
www.htk.dk)
Hvis du vil redigere annoncen, skal du sætte flueben i ”markér” og klikke på ”rediger”

4.2. Opret job-relaterede spørgsmål

Der er mulighed for at stille spørgsmål til ansøgeren, hvorefter det kan bruges til screening af
kandidaterne til stillingen.




Klik på fanebladet ”spørgsmål”
Klik på ”Nyt spørgsmål”
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Vælg om du vil stille spørgsmål, hvor du definerer svarene ”valgmuligheder” eller om der skal svares
med tekst ”tekst svar”.

Du skal bruge ”valgmuligheder”, hvis du senere vil bruge screeningen i forbindelse med vurdering af
ansøgerne.
Her er valgt ”valgmuligheder”








Spørgsmål: Skriv det spørgsmål du vil stille ansøgerne, når de søger stillingen
Valgmuligheder: Vælg om ansøgeren, skal kunne give flere svarmuligheder, eller kun ét svar
Type: Vælg om svarene skal være i en rulleskakt ”dropDown” eller alle svar vist på én gang ”list”’
 Udvid/kollaps: klik på pilen. Sæt flueben i ”tilføj vælg venligst” (Når ansøgeren skal besvare,
står der ”vælg venligst” i svarfeltet)
Ny valgmulighed: Skriv svarene som ansøgeren kan vælge i mellem. Når det enkelte svar er
skrevet, klikkes på + og svaret vil kunne ses under ”valgmuligheder”
Tryk gem

Du kan herefter oprette flere spørgsmål og evt. bede ansøgeren om at uddybe spørgsmålene med
tekstspørgsmål.
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Klik på ”Vis” for at få vist spørgsmålene, som ansøgeren ser dem

Eksempel på to spørgsmål med foruddefineret svar og ét sprøgsmål med tekstsvar.

Eksempel på svarmuligheden når ansøgeren klikker på pilen under ”vælg venligst”
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4.3.Publicer stilling til medie (htk, jobnet, m.v.)

Alle stillinger skal publiceres på kommunens hjemmeside og jobnet. Emply kan automatisk
publicere på disse hjemmesider. Begge er gratis medier.
Hvis der ønskes annoncering i trykte medier, skal du selv sørge for at sende annoncen til de
ønskede medier via retningslinjerne på HTKalle. Følg retningslinjerne på HTKalle >Sådan gør du >
Kommunikation > Stillingsannoncer> Sådan annoncerer du ledige stillinger.
Se yderligere under punkt 4.4



Klik på fanebladet ”publicering”



Klik på tilføj ud for HTK.dk – den bliver nu lagt i ”kurven”.
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Klik på ”forsæt til publicering



Udfyld evt. dialogboks som fremkommer og klik publicer




Tjek stillingen på HTK.dk inden den publiceres på Jobnet



Publicer stillingen på Jobnet igen

Hvis noget skal rettes, går du tilbage til fanebladet ”annoncer” og retter. Rettelsen slå
igennem med det samme på www.htk.dk.(Det er ikke nødvendigt, at afpublicere for at
rette)

Du kan nu se, hvor annoncen er publiceret.
Der kan gå op til 24 timer, før Jobnet har godkendt stillingen og du kan se den på jobnet
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4.4.Publicering til andre medier end HTK og Jobnet (betalingsmedier)

Publicer evt. til trykte medier – (dette sker ikke automatisk) – Følg retningslinjerne på HTKalle
>Sådan gør du > Kommunikation > Stillingsannoncer> Sådan annoncerer du ledige stillinger.
Hvis annoncen også skal på mediets hjemmeside, skal du bruge linket fra Emply. Du finder
linket ved at gøre som nedenfor anført.
Der er indgået aftale med Jobindex og Ofir om billigere annoncer.
Jobindex: Hvis du publicer til Jobindex, får de automatisk en mail med annoncen og opsætter
den på Jobindexs hjemmeside.
Ofir: Hvis du bruger en af Ofir pakkerne, får de automatisk en mail med annoncen og opsætter
den op Ofirs hjemmeside.



Sæt flueben og klik ”publicér”



Klik på pilen under vis
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Kopier linket og send det til det medie, som du vil annoncere stillingsannoncen på

5. Screening af ansøgere

5.1. Opsætning af screening






Gå ind på Projektet (stillingen) > vælg kandidater
Klik på ”screening”

Udfyld en titel på screeningen og vælg hvilket spørgsmål (data) du vil lave screeningen på –
ofte de jobrelaterede spørgsmål eller uddannelsesniveau og/eller erfaring
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Giv de forskellige svarmuligheder point i forhold til, hvordan de vægtes i stillingen
Klik på ”gem og aktiver”

Der vil nu komme et flueben udfor screeningen, da den er slået til.
Der dannes en kolonne med procenter for kandidaternes opfyldelse af screeningen. (klik evt. på overskriften
i kolonnen, og der sker en sortering af procenten).
Hvis du ikke ønsker denne kolonne, skal du fjerne fluebenet i feltet ”screening”.
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6. Søgninger i Emply

6.1. Søgning

Det er muligt i systemet, at søge på alle oplysninger kandidaten taster ind via ansøgningsformularen.
Under fanebladet ”Projekter” klikkes der i kolonnen ”kandidater”, så du kommer ind i
kandidatoversigten til stillingen.



Klik på knappen ”søg”







Klik på knappen ”søg”
Vælg et kriterium du vil søge efter
Vælg ”indeholder” eller ”indeholder ikke”
Skriv det du søger efter i det tomme felt
Klik ”søg”
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Det søgte fremkommer i billedet
Hvis du ønsker at komme væk fra søgningen, skal du fjerne fluebenet udfor ”søg”
Hvis du ønsker at lave en ny søgning klikker du på ”søg”



Slet søgningen ved at klikke på krydset

6.2. Søg på kandidater med fortrinsret

Til ledige offentlige stillinger har handicappede fortrinsadgang. Ordningens formål er at sikre, at
handicappede ansøgere ikke afvises alene på grund af handicappet.
Fortrinsadgang betyder, at en offentlig arbejdsgiver på opfordring fra jobcenteret eller den
handicappede selv, er forpligtet til at indkalde en handicappet ansøger til jobsamtale, medmindre
arbejdsgiveren vurderer, at ansøgeren ikke opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige
stilling.
Læs yderligere retningsliner på HTKalle > Ledercockpit > Rekruttering og nyansættelse >
Annoncering > Handicappedes fortrinsret
Det er derfor vigtig du laver en søgning på ”Anmoder du om fortrinsret for handicappede”
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Vælg kriteriet ”anmoder du om fortrinsret for handicappede”
Vælg ”indeholder”
Vælg ”ja”

Det er muligt at gemme søgninger til efterfølgende brug



Udfyld et navn du vil gemme søgningen med
Klik på ”gem og søg”

Søgningen lægger sig nu i højre side. Når du skal bruge den klikke du blot på navnet og vælger ”søg” i
venstre side.
Husk at slette søgningen ved at klikke på krydset, når du skal lave en ny søgning. (Ikke den gemte søgning).
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7. Opload ansøgninger (modtaget på papir eller mail)
7.1. Opload ansøgning


Gå til fanebladet Projetker



Klik på fanebladet ”ny kandidat”



Skriv kandidatens email-adresse og klik ”gem”



Udfyld alle oplysninger på kandidaten, ved at finde det i ansøgningen

Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan svare på, kan du under opsætning af spørgsmålene fjerne,
at spørgsmålene skal udfyldes (obligatorisk) (se under 2.3). Herefter kan du springe dem over.
Det anbefales derfor, at ansøgninger oploades når ansøgningsfristen er udløbet, så ikke
indstillingen får betydning for andre kandidater når de søger.
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8. Vurdering af ansøgninger (ansættelsesudvalget)

8.1. Kandidatoversigten til stillingen



Klik på stillingsnavnet eller i kolonnen for antallet af kandidater

Hvis der er 0 kandidater, skal du klikke i feltet kandidater for at komme videre ind

Liste med kandidaterne fremkommer

8.2. Få vist bestemte oplysninger i kandidatoversigten til stillingen




Hold musen over en valgbar kolonne og du får vist muligheder, som du kan få vist i
kolonnen. Klik på den ønskede information og den vil blive vist i kolonnen
Hver kolonne kan sorteres ved at klikke på overskriften
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8.3. Læs ansøgninger og bilag




For at læse ansøgning og bilag skal du klikke på PDF-ikonet ud for hver enkel kandidats
navn i oversigten.
Eller du kan danne en samlet PDF fil til at læse på skærmen – se afsnit 8.6.

8.4. Vurdering af kandidater fra kandidatoversigten

Du kan løbende vurdere kandidaterne som de kommer ind i systemet.



Hold musen over ”Like”ikonet” for at give en hurtig rangering af kandidaten (Synes godt om,
ved ikke/middel, Synes ikke om)



Hold musen over ikonet ”Kommentar” for at læse kommentarer eller skrive en ny
kommentar
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8.5. Vurdering af kandidat med bedre overblik


Klik på kandidatens navn i oversigten med kandidater

Du får en oversigt over kandidatens personlige oplysninger, uddannelsesniveau og erfaring. Her
kan du også se alle dokumenter, som kandidaten har uploadet.
 Klik på fanebladet ”evaluering”
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Kommentarer: Skiv kommentar til kadidaten. Disse kommentarer, kan efterfølgende bruges til
begrundelse til kandidaten, hvis kadidadaten ønsker yderligere oplysninger end det som er
anført i evt. afslag.
Synes godt om: Vurder kandidaten med Likes
Vurderinger: Benyttes, hvis der er sat parametre op. Det er den ansættelsesansvarlige, som
opsætter parametre. Du trækker baren på skalaen fra 0-10 for at give kandidaten point på en
skala fra 0-10.
Spring til næste eller forrige via pilene nederst

Alle vurderinger kan indkluderes i udskriften, hvis ansøgningerne udskrives. Eller du kan udskrive
en oplysningsside på de enkelte kandiater.
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8.6. Udskriv ansøgninger og bilag

Via kandidatlisten kan du udskrive ansøgningerne med bilag og oplysningsside på den enkelte kandidat
Det anbefales, at kun ansøgninger på kandidater, som skal til samtale evt. udskrives.



Sæt flueben udfor hver kandidat (tryk på ”marker” hvis alle kandidater skal markeres)




Klik på knappen eksporter
I billedet Eksporter kan du vælge i hver rulleskakt om der er oplysninger, som ikke skal
medtages.
Output: Vælg her om der skal dannes en pdf-fil med alle kandidaternes dokumenter eller om du
blot skal have en oversigt over alle kandidater
Klik ”Eksporter”







Vælg en af de 3 muligheder
Har du valgt mange kandidater er PDF-filen stor og det tager lang tid at danne filen. Vælg ”Send
e-mail” og du vil få besked når PDF-filen er dannet
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9. Status på kandidaten og svar til kandidater
Alle kandidater, der søger via Emply får en automatisk mail med ”Tak for din ansøgning”.
Alle andre mails eks. afslag, indkaldelse til samtale og mail om ansættelse sker via systemet.
Fordelen er, at der kan sendes mail til flere kandidater på én gang.

9.1.Statusopdatering på kandidaten

For at holde styr på ansættelsesforløbet, er det vigtigt at bruge statusopdateringerne på den
enkelte kandidat. Du ved så hele tiden, hvor langt du er nået i processen. Hvem har du indkaldt til
samtale, indhentet referencer på, givet afslag og til sidst ansat.


Under fanebladet ”Projekter” klikkes der i kolonnen ”kandidater”, så du kommer ind i
kandidatoversigten til stillingen.



Marker den eller de kandidater, som du vil give ny status eller evt. maile til.



Vælg den status som passer til, hvor du er nået til i processen med den eller de enkelte
kandidater.

Dok løbenr. 266550/13

18-04-2016

Side 29



Klik på udfør

Det vil være muligt, at sende mail til kandidaten/-erne i samme handling ved at klikke på
fanebladet ”Besked”. Eller du kan opdatere status og sende mail når du er klar til det.
Se hvordan ”Besked” udfyldes under punkt 7.2

Løbende ændres status på kandidaterne under ansættelsesforløbet.
Når alle kandidater enten har fået status afslag eller ansat, vil du kunne se om stutusopdateringen
er fuldført under hver stilling i stillingsoversigten.


Kør musen hen over antallet af ansøger i kolonnen ”kandidater”
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9.2. Svar til kandidat (Indkaldelse til samtale og afslag)

Under fanebladet ”Projekter” klikkes der i kolonnen ”kandidater”, så du kommer ind i
kandidatoversigten til stillingen.



Marker den eller de kandidater du vil maile til
Klik på ”Besked”



Vælg send ”besked nu”



Eller



”Send besked med forsinkelse” (Vælges denne, kan du efterfølgende vælge dato og
klokkeslæt for hvornår mailen skal sendes)
Vælg ”udfør” når du har valgt



Vælg hvilken skabelon du ønsker at bruge
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Her er valgt skabelonen ”Afslag i proces” (bruges til afslag til kandidater, som ikke kommer i
betragtning til samtale)





De røde felter må ikke slettes, da de fletter kandidatens navn ind
Udfyld der hvor der er stjerner
Klik på ”udfør”
Husk at ændre status til ”Afslag sendt”, hvis du ikke satte status i samme handling ved at
ændre det på fanebladet ”status”. Så alt om statusopdatering under punkt 7.1

Hvis der ønskes anden tekst tilføjet i mailen, skrives det blot ind i billedet.

9.3. Kandidat ansat (Journaliser ansøgning og bilag)

Når du har underrettet kandidaten, om at vedkommende er ansat skal du huske at journalisere
ansøgning, CV og bilag i Personalesagen. Gem den samlede PDF fil i personalesagen via SD –
Personalesag. (Gem på skrivebord/stifinder og importer til SD-personalesag)

10.
10.1.

Arkivering af projektet (stillingen) - efter endt proces
Arkiver stillingen

Nar stillingen er besat og hele ansættelsesprocessen er afsluttet, skal du huske, at afslutte
stillingen/projektet.
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Stå i stillingsoversigten under fanebladet ”Projekter”





Marker den stilling du vil afslutte
Klik på den blå mappe
Vælg ”afsluttet” og stillingen fjernes fra ”igangværende” stillinger

11.

Vigtigt

Husk der skal ikke e-mailadresse i stillingsannoncen
Tjek altid stillingsannoncen på www.htk.dk og www.Jobnet.dk når den er publiceret
Husk at søg om der er kandidater, som gør brug af fortrinsret for handicappede
Husk at give ansættelsesudvalget adgang til stillingen
Husk at journaliser den ansatte kandidats ansøgning, CV og bilag i SD’s personalesag
Husk at arkiver stillingen når hele processen er færdig

12.

Support

Hvert center har udpeget en superbruger, som kan kontaktes, hvis du har brug for hjælp.
Superbrugeroversigt - se under punkt 11.

Emplys support (kontakt leverandør) må kun kontaktes af superbrugerne.
Har du ønsker til systemet bedes du maile dem til HR-Centret, Helle Mølleskov, hellemoe@htk.dk
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13.
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14.

Bilag – Sådan ansøger kandidaten

Fortrolighedspolitik
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15.

Bilag - Ansættelsesflow – Procesguide

Som bilag er vedlagt en proceguide til rekruttering af medarbejderstillinger og lederstillinger.
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15.1.
Afklaring inden
opslag

Procesguide til rekruttering af medarbejder
Opslag

Samtale

Reference,
straffeattest og
lønforhandling

Tiltrædelse

Skal stillingen
genbesættes med
uændret indhold?

Ansættelsesudvalget
drøfter krav og forventninger til ny
medarbejder

Ansættelsesudvalget
læser løbende
ansøgninger og vurderer
kandidaterne

Der indhentes referencer
på den kandidat, der
ønskes ansat

Udarbejdelse af
introduktionsprogram

Nedsættelse af
ansættelsesudvalg

Udarbejdelse af job- og
person-profil samt
annoncetekst

Frist for seneste
vurdering

Øvrige kandidater, der
har været til samtale får
afslag

Eventuel aftale om
mentor til ny
medarbejder

Udarbejdelse af tidsplan
for forløbet og bookning
af ansættelsesudvalget

Hvor skal der
annonceres? Format?

Leder ser på resultatet og
forbereder udvælgelsen

Der indhentes eventuelt
straffeattest på endelig
kandidat

Ny medarbejder
tilmeldes kursus for
nye medarbejdere

Oprettelse af stillingen i
e-rekrutteringssystemet Emply med
screenings-spørgsmål

Udvælgelsesmøde i
ansættelsesudvalget.

Der indledes
lønforhandlinger

Opsætning af
screeningsvur-dering i
Emply

Kandidater indkaldes.

Aftale om ansættelse og
udarbejdelse af
ansættelsesbrev

Ansættelses-udvalget
får login til Emply

Øvrige får afslag med
henvisning til hvilke
kriterier, der har været
anvendt ved udvælgelsen
til samtale

Information til afdelingen
og eventuelle
samarbejdspartnere om
ny medarbejder

15.2.

Afklaring inden
opslag

Procesguide til rekruttering af ledere
Opslag

Første samtale

Testning

Anden samtale

Reference,
straffeattest og
lønforhandling

Tiltrædelse

Skal stillingen
genbesættes med
uændret indhold?

Ansættelsesudvalget drøfter krav
og forvent-ninger
til ny leder.

Ansættelsesudvalget læser
løbende ansøgninger
og vurderer
kandidaterne

Kandidater, der
går videre til
anden samtale får
tilsendt test-mail
fra HR-Centret

Hver kandidat får
individuel
testtilbagemelding fra HRkonsulent

Der indhentes
referencer på den
kandidat, der
ønskes ansat

Udarbejdelse af
introduktionsprogram

Ønskes bistand fra
HR-Centret til
rekrutteringsprocessen?

Udarbejdelse af
job- og personprofil samt
annoncetekst

Frist for seneste
vurdering

Kandidater, der
ikke går videre,
får mundtligt
afslag med
begrundelse

HR-konsulent
informerer
ansættelsesudvalget om
resultat af test

Øvrige kandidater
til anden samtale
får afslag

Aftale om, hvem
der skal være
mentor for ny leder

Nedsættelse af
ansættelsesudvalg

Hvor skal der
annonceres?
Format?

Formand/projektleder ser på
resultatet og
forbereder
udvælgelsen

HR-Centret
behandler testresultat

Ansættelsesudvalget
gennemfører
anden samtale

Der indhentes
eventuelt
straffeattest på
endelig kandidat

Ny leder registreres
i mailgruppen alle
ledere

Udarbejdelse af
tidsplan for
forløbet og
bookning af
ansættelsesudvalget

Oprettelse af
stillingen i erekrutteringssystemet Emply
med screeningsspørgsmål

Udvælgelses-møde i
ansættelsesudvalget.

Der indledes
lønforhandlinger

Ny leder tilmeldes
lederuddannelse

Opsætning af
screeningsvurdering i Emply

Kandidater
indkaldes.

Aftale om
ansættelse og
udarbejdelse af
ansættelsesbrev

Ny leder bookes til
lederforum.

Ansættelsesudvalget får login
til Emply

Øvrige får afslag
med henvisning til
hvilke kriterier, der
har været anvendt
ved udvælgelsen til
samtale

Information til
organisationen
om ny leder

Ny leder tilmeldes
fire møder med
kommunaldirektør
sammen med andre
nye ledere
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