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Rekrutteringsmodulet



Mål for modulet

• Gøre ansøgningsprocessen nem og gennemskuelig for 

ansøgerne

• Give klart overblik over hele rekrutteringsprocessen

• Indsamle den nødvendige information fra ansøgerne for at 

foretage en kvalificeret screening

• Samle arbejdsgangen i ét system

• Opnå større indsigt i rekrutteringen gennem værdifulde 

statistikker
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Ansøgning – kandidatens side

• NemID validering for at sikre indsamling af de rette 

oplysninger

• Indhentning af påkrævede dokumenter og nødvendige 

informationer for screeningen af ansøgeren

• Mulighed for at gemme ansøgning, og vende tilbage

• Skabelon med reflekterende spørgsmål omkring valg af 

uddannelse
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Overblik

• Overblik over igangværende runder, og hvor langt I er i 

processen

• Overblik over nytilkomne og eksisterende ansøgere med 

mulighed for filtrering
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Screening

• Læs ansøgning og vedhæftede dokumenter

• Marker registrering af straffeattest

• Lav en fælles bedømmelse af ansøgeren gennem 

kommentarer og farvevurdering

• Sæt notifikationer ved nye ansøgere og ved 

ansøgningsfristen
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Indkald, afslå og ansæt

• Mulighed for at indkalde, afslå og tilbyde ansættelse direkte 

fra EduAdm

• Ved hver aktivitet kan der benyttes skabeloner, defineres 

tidspunkt og kanal for meddelelsen

• Ansøgeren kan acceptere/afslå indkaldelse og tilbud

• Alle aktiviteter gemmes i en historik på kandidaten
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Statistik

• Undersøg de enkelte rekrutteringsrunder, og  

udfaldet af dem

• Sammenlign runder med henblik på at følge tiltag 

over tid
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Onboardingmodulet



Mål for modulet

• Præsentere kommunens onboardingmateriale på en 

overskuelig måde for eleven

• Samle materiale til eleven ét sted

• Gøre opsætningen af elevens onboardingside nem og 

intuitiv

• Give overblik over om eleverne har gennemgået 

materialet på onboardingsiden
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Opsætning

• Mulighed for at organisere materiale i emner

• Upload materiale i forskellige formater, herunder 

tekst, dokumenter og videoer

• Tilpas hvilke funktioner eleven skal have adgang 

til på onboardingsiden

• Opsæt automatisk overgang fra onboardingside 

til normal elevside
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Onboardingsiden – elevens side

• Simpel opsætning, der gør det nemt for eleven at 

overskue materialet

• Se antal til start af uddannelsesforløb

• Indlejret videoer der kan afspilles direkte på siden

• Se og underskriv tilsendte dokumenter

• Mulighed for at tilgå onboardingmateriale gennem hele 

uddannelsesforløbet
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Statistik og notifikationer

• Hold øje med hvilke elever der mangler at 

gennemgå materiale på onboardingsiden

• Opsæt automatiske notifikationer, når elever 

mangler at gennemgå materiale

Onboardingmodulet



Materiale om 
Rekrutterings- og 
onboardingmodulet



EduAdm supportsite

På vores supportsite kan I finde en brugermanual til 
hhv. Rekrutteringsmodulet og Onboardingmodulet:

https://support.eduadm.dk/support/brugermanualer/tilkoebsmoduler/
rekrutterings-og-onboardingmodul

Materiale om Rekrutterings-
og onboardingmodulet

Nysgerrig på EduAdms andre moduler?

I kan læse om vores tilkøbsmoduler og hente beskrivelser 
af modulerne på vores hjemmeside her:

https://www.visma.dk/eduadm/moduler/

https://support.eduadm.dk/support/brugermanualer/tilkoebsmoduler/rekrutterings-og-onboardingmodul
https://www.visma.dk/eduadm/moduler/
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