
Visma EasyCruit
Det foretrukne støttesystem til dine 
rekrutteringsprocesser

Rekrutteringsværktøjet, der minimerer din administration 
og øger dine muligheder for at tiltrække de rette 
kandidater.



Øg dine muligheder
Evnen til at tiltrække de rette kompetencer er 
vigtig for virksomhedens succes. Digital under-
støttelse effektiviserer dit rekrutteringsarbejde, 
og giver kandidaterne et professionelt indtryk af 
dig som arbejdsgiver.

Med EasyCruit får du et webbaseret værktøj 
med mange funktioner, der understøtter hele 
rekrutteringsprocessen - fra behovet for nye 
medarbejdere opstår til de rette kompetencer er 
på plads. Husk nu - førstehåndsindtrykket varer 
ved!

En oplevelse i verdensklasse
At søge job direkte fra mobiltelefonen bliver mere
og mere almindeligt. For at give dig de aller 
bedste forudsætninger for at finde den rette 
kandidat, tilbyder vi dig Mobile Experience Pack - 
et modul, der skaber et moderne og professionelt 
indtryk af dig som arbejdsgiver.

Spar på ressourcerne
Forenklede arbejdsprocesser, færdige skabeloner 
og automatiske svarmails er blot nogle af de 
smarte funktioner i EasyCruit, der sparer dig for 
tid og mindsker din rekrutteringsadministration.

Takket være det intuitive miljø kommer du hurtigt 
i gang, og dit behov for uddannelse er minimalt. 
Værktøjet yder også støtte til de rekrutterende 
ledere, og gør det lettere for kandidaterne at søge 
de annoncerede job.

Find dine topkandidater - hurtigt!
Med EasyCruit er det enkelt at sortere blandt 
kandidaterne udfra hvor de befinder sig i rekrut-
teringsprocessen. En skjult score vil hjælpe dig 
med hurtigt at finde de bedst egnede kandidater. 
Du kan endda opbygge en intern CV-database til 
fremtidige rekrutteringsbehov.

Visma EasyCruit
Dit foretrukne støttesystem til dine 
rekrutteringsprocesser

Vil I vide mere?
Kontakt Visma Enterprise Danmark på tlf.nr. +45 88 97 97 97 • www.visma.dk/easycruit



Visma EasyCruit
Sådan støtter EasyCruit dit rekrutteringsbehov

Et behov for rekruttering opstår
EasyCruit letter kommunikationen, og giver dig støtte 
under hele rekrutteringsprocessen. Muligheden 
for at tildele hver bruger en foruddefineret rolle, 
letter oprettelsen af rekrutteringsgrupper. Du har 
alle informationer om sagen samlet ét sted, og til 
de ledere der sjældent har rekrutteringsbehov, får 
du nemt kommunikeret med direkte på mail fra 
EasyCruit-platformen.

Rekrutteringen er godkent
Det er best-practice, når alle jobannoncer deler 
et fælles udtryk og layout. Med færdiglavede 
skabeloner i EasyCruit bliver det enkelt at lave 
annoncer, der giver dine kandidater et professionelt 
indtryk. Og du kan forhåndsvise annoncen inden 
publicering.

Du er tilfreds med jobannoncen
Et fåtal af klik er alt hvad der kræves for at publicere 
annoncen på digitale kanaler såsom hjemmeside 
og på webbannere. Del hertil annoncen ubesværet 
på sociale netværk såsom LinkedIn, Facebook og 
Twitter. Uanset antallet af kanaler udfylder du bare 
den samme information én gang!
At nå ud til dine potentielle kandidater bliver en leg!
Vi hjælper dig endvidere med at skabe en stilfuld 
og velfungerende karriereside på din hjemmeside 
baseret på dine ønsker og grafiske profil.

Kandidaterne viser interesse for tjenesten
PC, tablet eller mobil - det spiller ingen rolle! Annonc- 
esiden er responsivt designet, så den enkelt tilpasser 
sig det medie, som kandidaten anvender. Og kandi- 
daten kan vælge at uploade sine personlige detaljer 
fra f.eks. LinkedIn. Når ansøgningen er sendt afsted 
får kandidaten et automatisk svar som bekræftelse 
på modtagelsen af ansøgningen.

Du har et ønske om at besætte stillingen hurtigt - 
det hjælper EasyCruit dig med!
Uanset om du har en håndfuld kandidater eller 
flere hundrede, så  effektiviserer EasyCruit 
udvælgelsesarbejdet. Ved hjælp af faste procedurer 
og muligheden for smidigt samarbejde med 
kollegaer fordelt i hele virksomheden kan du 
enkelt sortere kandidaterne ud fra deres status. 
Med en skjult score bag ansøgningsspørgsmålene 
rangordner du de ansøgninger, der er mest relevante 
og finder flere kandidater mere let og hurtigt!

Tid til at udvælge kandidater
Et velstruktureret kandidatoverblik letter 
evalueringen og sammenligningsgrundlaget. Her 
præsenteres hver udvalgte kandidat i et overskueligt 
view, hvori du har mulighed for at bedømme hver 
enkelt kandidat ud fra deres CV, ansøgning og 
øvrige vedlagte dokumenter. Dette giver et stærkt 
beslutningsgrundlag.

Dit behov for kommunikation med kandidaterne
Gennem hele processen har du mulighed for at arbe- 
jde med forskellige brev- og dokumentskabeloner. Alt 
fra automatiserede bekræ elsesmails på modtagne 
ansøgninger, målrettet kommunikation om opgaver, 
der ikke er fuldført korrekt, eller om manglende ge- 
nerel information. Det kan også være information 
om udskydelse af processen. I alle tilfælde kan du 
anvende standardiserede meddelelser.

Husk på vigtigheden af at 
efterlade alle kandidater 

med det bedste indtryk af 
din virksomhed og jeres 

evne til at styre en stærk 
rekrutteringsproces.
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En systematisk metode til at finde de bedste 
kandidater
Kompetencebaseret rekruttering handler først og 
fremmest om at definere, hvilke kompetencer, der 
efterspørges. Der skal holdes tydeligt fast i dette 
gennem hele processen - helt fra behovsanalysen via 
udvælgelsesarbejdet til den endelige vurdering.

Opgaven konkret er naturligvis at identificere, hvilken 
kandidat der har de bedste forudsætninger for at 
lykkes i sin nye rolle, hvilket samtidigt indebærer, 
at minimere risikoen for at lade sig begrænse af 
fordomme.

Kompetencebaseret rekruttering indledes altid med 
en behovsanalyse. Koblet til virksomhedens mål laver 
du en ansvarsbeskrivelse samt sætter mål for den 
pågældende rolle.

Kravspecifikationens betydning er stor, og danner 
grundlag for de behov, du har identificeret.

Den er udgangspunktet for din rekruttering, og 
hjælper dig til at fastslå hvilken uddannelse, hvilke 
kompetencer og erfaring kandidaten skal have.

Allerede ved oprettelsen af kravpro len rangordner 
du kompetencerne, som sidenhed styrer 
udformningen af din interviewskabelon. 

Spørgsmålene skal være adfærdsmæssige og skal 
belyse, hvordan kandidaten vil handle i en specifik 
situation og hvad resultatet er. For at muliggøre en 
korrekt sammenligning stiller du nøjagtigt de samme 
spørgsmål til alle kandidater.

Eksempler på spørgsmål kunne være:
• Giv mig et eksempel på en situation, hvor du 

organiserede en opgave eller et projekt. Hvordan 
greb du opgaven an?

• Kan du fortælle om en situation, hvor du stillede 
spørgsmålstegn til en etableret måde at arbejde 
på. Hvad var årsagen? Hvad gav det af resultat?
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Fire grundsten til kompetencebaseret rekruttering

Definér hvilke kompetencer du efterspørger i en behovsanalyse

Opsæt mål og ansvarsbeskrivelse for rollen

Lav en kravspecifikation baseret på resultatet

Hold kompetencedefinitionen for øje gennem hele processen
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