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Indledning 

Dette bilag er en beskrivelse af EasyCruit Optimize.  

EasyCruit Optimize 
EasyCruit er et online-baseret rekrutteringssystem, som integreres med din virksomheds hjemmeside. 

 

EasyCruit er et enkelt og brugervenligt rekrutteringssystem, der giver dig den optimale rekrutteringsproces. 

Alt fra stillingsopslag til ansøgning og udvælgelse af kandidater er understøttet elektronisk.  

 

EasyCruit er webbaseret og kan bruges af virksomheder og alle størrelser. 

 

 

Oprettelse af ledige stillinger Beskrivelse 

Administration af ledige stillinger Konfiguration på enkelt sprog, der muliggør oprettelse, redigering, visning og admi-
nistration af ledige stillinger. 
I forhold til en ny ledig stilling kan rekrutteringsagenten tilknytte: 
- indehaver af ledig stilling 
- afdeling(er) 
- teammedlemmer/kontaktpersoner 
- område (r) 
- kopiering af eksisterende beskrivelse/skabelon/oprettelse af ny beskrivelse 
- oprettelse af ansøgningsformular – inkl. mulighed for at benytte skabeloner  
- spørgsmål kan oprettes på baggrund af nye eller indlemmede indstillinger 
- understøttelse af referencenumre (automatisk eller manuel) 
- valgfri inklusion af teasertekst om ledige stillinger 

Bibliotek over ledige stillinger Gør brug af beskrivelsesskabeloner, som sætter tempoet i vejret for processen bag 
oprettelse af ledige stillinger 

Tilføjelse af kontaktpersoner Tilgængelighed for rekrutteringsagenten i forhold til at føje yderligere kontaktperso-
ner til en ledig stilling, og som ikke allerede er tilgængelige på den tilvejebragte liste. 

Projektmappe Muligheden for at benytte en mappe, der muliggør upload af dokumenter og/eller 
notater, som er af relevans for en ledig stilling, til brug for rekrutteringskonsulenter 
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Talentpulje/søgning Beskrivelse 

Søg Enkle søgefelter, der lader en rekrutteringsagent søge efter kandidater efter: 
Navn 
Ansøgningsdato 
Faglig status (heltid, deltid, freelance...) 
Fødselsdato 
Aldersområde 
Køn 
Kategorisering (kandidat, ansat…) 

Avanceret søgning En rekrutteringsagent kan benytte en kombination af datafelter inde i kandidatens 
ansøgning, og som indeholder stillingsspecifikke spørgsmål, logon-oplysninger og 
klassifikationer med henblik på at oprette flere forskellige søgekriterier, der efterføl-
gende anvendes til at søge på tværs af databasen for at finde passende kandidater.  
 
De avanceret søgefelter konfigureres af EasyCruit i forbindelse med implementering 
Rekrutteringsagenten kan benytte funktionen "Gem forespørgsel" for at standardi-
sere hyppigt benyttede forespørgsler. 

Fritekstsøgning i vedhæftede filer Valgfri mulighed for at muliggøre fritekstsøgning i kandidatens uploadede dokumen-
ter. 

Gem automatisk c.v. i database Kandidater kan automatisk gemmes i CV-databasen og gøres synlige for alle bru-
gere, der har adgang til CV -databasen. Denne funktion kan konfigurere for den en-
kelte stilling eller for alle stillinger. 

Overfør søgeresultater til ledig stilling Adgang til overførsel af søgeresultater til en ledig stilling 

 

Kandidatværktøjer Beskrivelse 

Karrierewebsted – standard Webbaseret karrierewebsider, herunder lister over alle ledige stillinger, søgning ef-
ter ledige stillinger, oplysninger om ledige stillinger samt sider til karrierecentret, 
hvis det er inkluderet (oprettelse af ny bruger, oprettelse af konto samt logon-side 
for eksisterende brugere). Standardkarriereside, der gør brug af EasyCruits eksiste-
rende standardskabelon med tilføjelse af dit logo, ét skrifttypevalg samt ét farve-
valg. Se bestillingsformularen  

Karrierewebsted – brugertilpasset Brug af Using html, xml og Micro sites til udvidet kundebranding.  
Se webstedets specifikationer for at få oplysninger om, hvad der medfølger. 

Komponent til karrierewebsted: Søgning 
efter ledige stillinger 

Søgefunktion, der lader kandidater søge efter ledige stillinger igennem 
Søgeord 
Referencenummer (hvis funktionen er aktiveret) 
Områder/steder 
Industrisektor 
Jobniveau 
Stillingstype 
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Komponent til karrierewebsted: Jobalar-
mer 

Søgefunktion, der lader kandidater søge efter ledige stillinger igennem 
Søgeord 
Referencenummer (hvis funktionen er aktiveret) 
Områder/steder 
Industrisektor 
Jobniveau 
Stillingstype 

Komponent til karrierewebsted: Karrie-
recenter 

Kandidater kan oprette/opdatere deres profiloplysninger, få vist deres profiloplys-
ninger i et udskrivningsvenligt format, opdatere deres kontoindstillinger og job-
alarm, slette deres data og konto fra databasen.   

Komponent til karrierewebsted: 
CAPTCHA ved oprettelse af ny konto 

Ved brug af Career Centre kan der oprettes en CAPTCHA-kode, før en kandidat kan 
oprette en konto 

Komponent til karrierewebsted: Social 
rekruttering 

Lader rekrutteringskonsulenter aktivere komponenten "Tilføj denne" på samme 
måde, som hvis de oprettede en ledig stilling. Gør det muligt at dele jobbet igennem 
backend og fra den offentliggjorte ledige stilling på forskellige sociale kanaler som 
LinkedIn, Twitter, Facebook m.v. 

Komponent til karrierewebsted: Kontakt-
person 

Lader en kandidat gennemse rekrutteringsteamets kontaktoplysninger og e-maile 
dem via en webformular. 

Komponent til karrierewebsted: Send til 
en ven 

Lader en kandidat e-maile den offentliggjorte ledige stilling til op til tre venner via 
en webformular. 

Komponent til karrierewebsted:  
Bærbart CV 

Ansøgere kan importere/eksportere deres CV frontend af hensyn til genbrug med 
alle øvrige ATS'er, som understøtter den HR-XML-baserede CV - funktion. 

Komponent til karrierewebsted: Modta-
gelig ansøgningsproces 

Ansøgning formateret til visning på mobilenheder. 

Ansøg med profil fra sociale medier En kandidat kan benytte sine oplysninger fra LinkedIn/ Xing/ Viadeo/facebook til at 
forudfylde standardspørgsmål i ansøgningsprocessen  

Upload dokument fra cloud'en En kandidat kan uploade dokumenter fra konti hos Dropbox eller Google Drive. 

XML-jobfeed Visma tilbyder en ikke-tilpasbar RESTful-jobbaseret XML-feed, der kan benyttes til at 
opbygge brugertilpassede karrierewebsteder (dvs. en jobmarkedside)  

Kanaler til e-mail-opslag Der kan konfigureres e-mail-kanaler, hvor modtageren på jobopslagssiden modtager 
en e-mail, når der slås et job op.  

Øvrige karrierewebsteder Lader brugeren slå den ledige stilling op på EasyCruits øvrige websider (f.eks. virk-
somhedens karrierewebsted/ intranettets karrierewebsted/studenterside) eller si-
der, der er blevet oprettet til brug for XML-feeds. 
XML-feeds kan bruges af jobopslagstavler fra tredjeparter til opslag af ledige stillin-
ger. Bemærk, at jobopslagstavlen muligvis medfører konfiguration/separat afreg-
ning for integration med XML-feed'  

Integrerede EasyCruit-kanaler Integration af hensyn til offentliggørelse af jobs på: 
-       AMS 
-       NAV 
-       Finn 
-       Finn Executive 
-       Finn Part-Time 
-       Zett 
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Arbejdsgang for rekrutteringsagenter Beskrivelse 

Standardiseret arbejdsgang Trinene tages fra kandidatansøgningen frem til ansættelse. Rekrutteringsagenter 
vælger de næste trin på en liste over mulige trin. 
Rekrutteringsprocessen indeholder: 
C.v.-evaluering (bedømmes på en skala fra 1 til 3) 
Inviteret til indledende møde/telefonsamtale 
Inviteret til første samtale 
Inviteret til anden samtale 
Inviteret til tredje samtale 
Jobtilbud afsendt (kan evt. mærkes imod kandidaten ved valg) 
Engageret/ansat 
 
Afslag: 
Automatisk afslag 
Manuelt afslag 
Efter indledende møde/telefonsamtale 
Efter første samtale 
Efter anden samtale 
Efter tredje samtale 

Yderligere spørgsmål Kan bruges i forbindelse med ansøgningsprocessen til: 
uopfordrede/spekulative ansøgninger 
specifikke ledige stillinger 
for rekrutteringskonsulenter 
 
Spørgsmålene oprettes i specifikke sæt, der kontrollerer, hvem de vises for: kandi-
dater til opslåede stillinger, kandidater, der søger stillinger uopfordret, brugere 
 
Spørgsmålene kan opbygges med hardwareknapper, afkrydsningsfelter, rullemenuer 
og single og multiple choice samt tekst områder og et landespørgsmål.  Administra-
toren kan oprette nye overskrifter, som spørgsmål kan grupperes under.  Når det er 
relevant, kan spørgsmålene gøres obligatoriske og pointsat, således at rekrutterings-
agenten kan gøre brug af intelligent screening og enten bortsortere de kandidater, 
der ikke imødekommer minimumspointtallet, eller udvælge kandidaterne på bag-
grund af deres pointantal af hensyn til effektiv sortering. 

Upload af dokumenter og notater Rekrutteringsagenter kan uploade dokumenter og tilføje noter for individuelle kan-
didater eller ansøgninger. 

Videresend ansøgninger til e-mail Rekrutteringsagenter kan udvælge kandidat(er) og e-maile dem til mellemledere af 
hensyn til gennemgang.  Valgfri tilvalg omfatter muligheden for at tilbageholde per-
sonlige oplysninger og/eller vedhæftninger/CV 
Bemærk: Hvis de personlige oplysninger tilbageholdes, videresendes vedhæftninger 
ikke. 

Administration af gruppekandidater Masseadministrer grupper med kandidater igennem udvalgsprocessen. Opdater sta-
tus, og send gruppe-e-mail m.v. 

E-mail med svar på e-mail Bibliotek med e-mail-respons, der muliggør personligt tilpassede svar til alle kandi-
dater og ledige stillinger 

E-mail-interview Rekrutteringsagenten kan sende en individuel e-mail-invitation med en specifik 
dato/et specifikt klokkeslæt for en samtale. Hvis der vælges mere end én kandidat, 
inviterer den udsendte e-mail de pågældende kandidater på den samme dato/det 
samme klokkeslæt. 
Kandidaten modtager e-mailen og kan acceptere klokkeslættet, afvise, tilbage-
trække eller anmode om en ny tid. 
Kandidatens svar gemmes i databasen. 

Påmindelse om e-mail-interview Rekrutteringsagenten kan sende en påmindelse til kandidaten 1, 2, 3, 5 eller 7 dage 
før samtalen. Påmindelser sendes én gang om dagen kl. ca. 09.00 CET. 
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Rekrutteringskalender Viser alle interview, som brugeren er ansvarlig for. Administratorbrugere har synlig-
hed over alle interview på tværs af klienten. 

Notifikation for kontaktpersoner Lader rekrutteringsagenten vælge, om en kontaktperson skal underrettes via e-mail, 
når en ny kandidat ansøger om en stilling. Der fremsendes en separat e-mail til kon-
taktpersonen med hver kandidats ansøgning, herunder vedhæftede filer. 

 

Administrative værktøjer Beskrivelse 

Afdelingsadministration Mulighed for, at administratoren kan oprette afdelinger og underafdelinger. Hver 
enkelt afdeling kan indlemme: 
- Kontaktoplysninger 
- Beskrivelse 
- Politik om beskyttelse af personlige oplysninger 
- Logo 
- Kontaktpersoner 
 
Valgfri mulighed for at forhindre en afdeling i at nedarve information fra dens mo-
derafdeling 

E-mail med HTML E-mail kan konfigureret med HTML, og der kan tilføjes formatering og billeder efter 
behov 

Masterskabelon til ansøgningsformular Der oprettes en masterskabelon for klienten med obligatoriske og ikke-obligatoriske 
felter 

Variable ansøgningsformularer Administratorbrugeren kan oprette en række ansøgningsformularer til brug til for-
skellige ledige stillinger.  Felter, der er mærket som obligatoriske i masterskabelo-
nen til ansøgningsformularer, vil være obligatoriske i disse ansøgningsformularer. 
Ansøgningsskabeloner omfatter: 
Ingen formular, således at ansøgning/c.v. skal indsendes via e-mail 
Fuldstændig ansøgningsformular som defineret i forbindelse med konfiguration 
Ansøgningsskabelon 
Tilpasset ansøgningsformular til en given ledig stilling 
EasyCruit skal konfigurere den fuldstændige ansøgningsformular (se ovenfor) og skal 
vælge de dele på ansøgningsformularen, som altid skal vises for kandidaten 
 
Der kan konfigureres en advarsel, som underretter brugere, hvis der er ikke er ble-
vet inkluderet en ansøgningsformular ved opslag af en ledig stilling. 

Oplysninger om sociale profiler Der kan anmodes om URL'er fra sociale profiler som del af ansøgningsformularen. 
Der kan tilvejebringes URL'er for: LinkedIn, Xing, Skype og Facebook 

Tilføj en kandidat Brugere kan oprette en kandidatregistrering igennem administrationen 

Dubleret e-mailadresse Gør det muligt at benytte den samme e-mailadresse til at ansøge om den samme le-
dige stilling 

Administration Klientbrugeren på administratorniveau har adgang til Skabeloner: ansøgning, ledig 
stilling, yderligere spørgsmål, respons-e-mail 

Vedligeholdelse af personlig konto Brugerens egne personlige oplysninger og logon-oplysninger.  Brugeren kan redigere 
oplysninger, hvis vedkommende er administratorbruger, kan han eller hun redigere 
adgangsniveauer og oprette link til afdelinger. 
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Administration af brugerroller Der er tre typer standardbrugerroller tilgængelige i EasyCruit. Ud over disse stan-
dardroller eksisterer der én valgfri rolle (afdelingsadministrator). Der er fire forskel-
lige skabeloner tilgængelige til tildeling af brugerrettigheder:  
Komplet adgang (administrator) 
Afdelingsadministrator 
Adgang på mellemniveau 
Begrænset adgang 
Administratorer kan også konfigurere enhver bruger til at matche de forventede be-
hov.  

Se flere forskellige ansøgninger Lader rekrutteringskonsulenter se, om en kandidat har ansøgt om andre stillinger, 
herunder status for disse ansøgninger. Aktiveret på brugerniveau for at se på afde-
ling eller på virksomhedsniveau. 

Deaktiver muligheden for at redigere an-
søgningsformularen 

Mulighed for at begrænse, hvilke brugere der kan redigere formularen med ledige 
stillinger. 

Tidszoner Outlook-kalender-interview Mulighed for at konfigurere det land, der skal bruges til kalenderinvitationer, for 
den enkelte bruger. Hvis funktionen ikke bruges, benyttes kundens landeindstilling. 

Gendan en lukket ledig stilling Administratorer kan nulstille en tidligere lukket ledig stilling med henblik på at gen-
opslå en ledig stilling. 

Udløbsnotifikation for ledig stilling Mulighed for rekrutteringskonsulenter for at aktivere en e-mail med påmindelse, 
der underretter indehaveren af den ledige stilling om, at en opslået stilling snart ud-
løber. Dette kan konfigureres efter den enkelte ledige stilling. 

Automatisk sletning af kandidater Mulighed for at slette kandidater, der ikke har opdateret deres c.v. i løbet af et angi-
vet tidsrum.  Kandidater modtager en e-mail, før sletningen gennemføres 
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Mangfoldighed Beskrivelse 

Rapportering af mangfoldighed Viser køn og gennemsnitlig alder pr. kildekanal 
Viser køn og gennemsnitlig alder for ansættelser pr. ledig stilling.   

Niveau 1 (A) for internettilgængelighed Der findes yderligere oplysninger på: http://www.w3.org/TR/REC-CSS1 

Anonymisering af kandidater Rekrutteringsagenten er i stand til at fjerne kandidaters personlige oplysninger, når 
der sendes e-mail-ansøgninger til mellemledere 

 

Sprogfærdigheder Beskrivelse 

Rekrutteringsagentens sprog Mulighed for at oprette flersprogede versioner af rekrutteringsgrænsefladen for in-
ternationale flersprogede versioner. Systemadministratoren kan definere det viste 
sprog, når rekrutteringsagentens logon oprettes. 
Vælg blandt 44 forskellige sprog 

Beskrivelser af job og ansøgningsformu-
lar på flere sprog 

Opret et job og en ansøgningsformular, og slå dem op på flere forskellige sprog.  
Vælg blandt 44 forskellige sprog 

Karrierewebsted – flere sprog Webbaserede karrierewebsteder omfatter lister over alle ledige stillinger, søgning 
efter ledige stillinger, oprettelse af ny bruger, oprettelse af konti og logon. 
Vælg blandt 44 forskellige sprog 

 

Rapportering Beskrivelse 

Rapportering Der er fem standardrapporter med faste kolonner og data tilgængelige: 
-       Kilde 
-       Kilde/mangfoldighed  
-       Ledig stilling 
-       Ledig stilling/mangfoldighed 
-       Afvisningsårsager 

Offentlig og udvidet ansøgerliste Lader kunder udtrække standardiserede ansøgerlister, hvor kandidaterne har mulig-
hed for at forblive anonyme. 
 
Mulighed for at lade brugere modificere kandidaters indsendte oplysninger 

CBS-rapport Specifik rapport udformet til den hollandske statistikstyrelse med visning af antallet 
af åbne, udfyldte, oprettede og lukkede ledige stillinger. 

Kandidatrapport over ledig stilling Muliggør eksport af valgte kandidatoplysninger af hensyn til en ledig stilling 
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Sikkerhed Beskrivelse 

Kandidats sletning af egne data Kandidaten er i stand til at slette alle de data, vedkommende har registreret i data-
basen.  Når handlingen er gennemført, kan kandidaten ikke længere logge på karrie-
rewebstedet. 

Gemt ansøgning Der opbevares en kopi af kandidatens ansøgning i databasen af hensyn til en specifik 
tidsramme (defineret for alle kunder afhængigt af kundens primære land). Denne 
kopi opbevares, selvom en kandidat selv har slettet sin ansøgning. 

Udløb for inaktiv bruger Den specifikke rekrutteringsagent er mærket med en aktuel udløbsdato, der bloke-
rer for adgang 

Blokering af konto ved ukorrekt adgangs-
kode 

Den udelukkede brugere skal ikke bestille en ny adgangskode men vil blive præsen-
teret for sanktioner efter tre mislykkede logon forsøg). 

Timeout for session Efter 30 minutter lukkes sessionen 

Sessionskryptering for foretagende (TLS)   

Nulstilling af adgangskode På administratorniveau kan brugeren nulstille en brugers adgangskode igennem ad-
ministrationen 

IP-filtrering Hver enkelt session skal befinde sig på den samme IP-adresse i løbet af hele sessio-
nen 

Overensstemmelse med cookies En bruger kan ikke e-maile URL'en til for en indlogget administrationssession til en 
kollega, således at kollegaen kan opnå adgang til webstedet uden at være logget på 

Gennemtving nulstilling af adgangskode Tving alle brugere til at nulstille deres adgangskode ved en bestemt frekvens eller 
ved første logon 

Stærk adgangskode på karriere side Tvinger adgangskoden til at være en kombination af store og små bogstaver og inde-
holde mindst to tal 

IP-begrænsning Begrænsning af front- og backends til specifikke IP-adresser 

Udvidet filstørrelse Muliggør upload af dokumenter på op til 10 MB i stedet for de normale 2 MB 

  



 

Visma EasyCruit Optimize - 07.03.2018 Side 10 / 11 
 

Avanceret valg og kontrahering Beskrivelse 

Retningslinjer Administratoren kan tilføje notater og dokumenter med henblik på at hjælpe/infor-
mere brugere in interne praksisser, der efterfølgende er synlige for brugere på spe-
cifikke sider i hele EasyCruit. 

Godkendelse til ledig stilling To godkendelsesniveauer: det første gør det muligt at sende en e-mail-alarm til au-
torisationslederen, når en stilling er ved at blive slået op. Det andet gør det muligt at 
oprette en ledig stilling men undlade at offentliggøre den, før der er givet godken-
delse.  Godkendelse foregår igennem e-mail/onlinefunktionalitet.  Opretter revisi-
onsspor og indfanger kommentarer. 

SMS til kandidat En rekrutteringsagent kan sende specifikke SMS-meddelelser til udvalgte kandidater 
og interviewpåmindelser via sms. 
EasyCruit råder over specifikke sms-leverandører, der lader klienten købe forskellige 
pakkestørrelser med løbende betaling. Klienten faktureres for sms-tjenesten af tje-
nesteudbyderen 

Medarbejdermodul Dette afsnit omfatter en begrænset liste over virksomhedsansatte, der er blevet en-
gageret igennem EasyCruit. Rekrutteringsagenten kan søge blandt de ansatte efter 
afdeling, stilling og/eller navn. 
Klienten kan manuelt oprette yderligere ansatte 
Klienten kan sende e-mail-forespørgsler til ansatte med henblik på at opdatere de-
res CV'er eller til nye ansatte med henblik på at oprette deres CV'er 
Klienten kan også uploade specifikke data (navn, e-mailadresse, adresse, afdeling), 
således at andre ansatte kan maksimere deres interne rekruttering. 
Medarbejdermodulet kan begrænses til kun at muliggøre adgang for HR-personale. 

Spørgsmål vedr. ansættelseskvalifikatio-
ner 

Lader rekrutteringskonsulenter oprette og konfigurere spørgsmål til ansatte alene. 
Svar, som rekrutteringskonsulenter skal tilvejebringe. 

Yderligere tilpasset statustrin Gør det muligt at oprette fra fem og op til 20 yderligere rekrutteringsstatustrin i ar-
bejdsgangen med tilknyttede respons-e-mail  

Integreret e-mail Lader brugere sende e-mail til kandidater og modtage svaret i EasyCruit. Muliggør 
komplet revisionsspor af al kommunikation. 

Panelgennemgang/samarbejdsbedøm-
melse  

Lader rekrutteringskonsulenter sende interne eller eksterne revisorer, som kan be-
dømme og/eller kommentere kandidater. Anmeldere modtager et e-mail-link og kan 
få vist kandidatprofil og vedhæftninger. 
Rekrutteringsagenter kan også vælge at e-maile en nomineret kontakt til hver kandi-
dats ansøgningsdetaljer for en pågældende ledige stilling.   
Hvis flere kandidater er blevet bedømt, viser den ledige stilling deres gennemsnitligt 
pointtal med henblik på at lade rekrutteringsagenter sortere kandidaterne. 

Matchende kriterier/dubletkontrol Matching af kriterier, der kan konfigureres af administratorer 
Egnede kandidater mærkes i deres ansøgning 
Rekrutteringsagenter kan bekræfte et match 
Perceptuel sandsynlighed for en dublet (på baggrund af antallet af matchende fel-
ter) 
Identificerede dubletter deler dokumenter/notatafsnit med henblik på at dele oplys-
ninger mellem rekrutteringskonsulenter. 

Statuspåmindelse for kandidater Mulighed for at konfigurere en e-mail, der automatisk udsendes til rekrutterings-
agenten, og som fortæller, hvilke kandidater der ikke er kommet videre i status in-
den for de seneste 1-7 dage eller 14 dage. 

Ansættelsesdokumenter Administratorer kan oprette forskellige kontrakttyper med felter til sammenfletning 
af e-mail med henblik på at lade rekrutteringsagenter oprette en ansættelseskon-
trakt, der kan udskrives og fremsendes til kandidater. Af hensyn til individuel stil og 
branding kan der benyttes HTML-tags til brug sammen med kontraktskabeloner. 
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EasyCruit-analyse Beskrivelse 

Dataudtrækning Lader administratorer eksportere EasyCruit-oplysninger til Excel. Emner til udtræk-
ning omfatter: 
-       Ledige stillinger 
-       Ansøgninger 
-       Jobalarmer 
-       Opslagskanaler 

PDF-kandidatpakke Denne funktion lader brugere oprette en pdf-pakke bestående af udvalgte kandida-
ter, og som kan omfatte kandidatens CV og uploade dokumenter.  

Statusrapport Tidslinjerapporten viser kalenderdage imellem hver rekrutteringsaktivitet for en gi-
ven ledig stilling 

Rapport over opslagskanaler Viser antallet af ansøgninger, der er blevet modtaget igennem hver enkelt opslags-
kanal for en given ledig stilling 

Rapportering af søgeresultater Mulighed for at eksportere specifikke søgeresultatfelter på kandidatansøgninger til 
Excel eller pdf.  Hver enkelt kan gemmes som en offentlig skabelon for alle brugere i 
klienten. 

Søgeskabeloner Rekrutteringsagenter kan opbygge en offentlig skabelon 

 


