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1 Introduktion
I Schultz Fasit kan du gennem rekrutteringsanmodningsmodulet oprette en rekrutteringsanmodning og
formidle en kandidat til anmodningen. Du kan også modtage rekrutteringsanmodninger, der er oprettet af
en virksomhed i Jobnet for arbejdsgivere (JobAG).
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2 Rekrutteringsanmodning
Opretter du en rekrutteringsanmodning, kan du gøre anmodningen synlig for virksomheden på Jobnet for
arbejdsgivere (JobAG).
Du kan oprette en rekrutteringsanmodning både fra startsiden og fra virksomhedssiden i venstremenuen.
På startsiden kan du se alle rekrutteringsanmodninger.

Værd at vide
•

Når virksomheden opretter en rekrutteringsanmodning på JobAG, overføres den automatisk til
Schultz Fasit. Rekrutteringsanmodningen vises på startsiden og under virksomheden.

•

Du kan klikke på Vis som PDF og få en udskrift, der kan bruges som evt. jobopslag. Schultz Fasits
PDF-udgave af rekrutteringsanmodningen er kun et eksempel på, hvilke data man kan få vist i en
udskrift.

•

I jobcentret kan I lave jeres egen udgave af udskriftsskabelonen, hvor I både kan ændre på
opsætningen og de data, I ønsker at få vist.

En rekrutteringsanmodning kan enten oprettes af virksomheden eller af jobcentret.
Eksemplet nedenfor er med start fra virksomhedssiden i Schultz Fasit.
Sådan gør du:
•

Vælg Rekrutteringsanmodning i venstremenuen.

•

Du kan enten vælge at åbne en eksisterende anmodning eller oprette en ny.

•

Vælg Stillingsbetegnelse, og udfyld relevante felter.

Det er ikke muligt at publicere før de obligatoriske felter er udfyldt.
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Udfyld obligatoriske felter:

Schultz

o

Stillingsbetegnelse

o

Jobbeskrivelse

o

Anmodningsstatus

o

Virksomhed

o

Kontaktperson

o

E-mailnotifikation til virksomhed
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Afslut med Gem eller Gem og Luk.

•

Klikker du på Gem, kommer der nye funktioner frem i båndet samt en gul bjælke, som fortæller, at
rekrutteringsanmodningen ikke er publiceret.

•

Vælg en anden anmodningsstatus end Lead.

•

Klik på Publicér.

•

Klik OK.

Værd at vide
•

Rekrutteringsanmodningen får automatisk tildelt et referencenummer, der gør det nemt at
fremsøge og dele anmodningerne.

•

Referencenummeret fremgår af Schultz Fasits standardvisninger.

•

Referencenummeret er synligt i det interne kommentarfelt og vil derved være synligt for andre i
jobcentret, som har adgang til at se rekrutteringsanmodningen.
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Tip

2.1

•

Her gives et eksempel på en visning med brug af referencenummeret.

•

Ved henvendelse til Schultz kan det enkelte jobcenter få opsat en række standardtekster, som
ved oprettelsen af en rekrutteringsanmodning i Fasit automatisk indsættes som tekstforslag i
felterne Jobbeskrivelse, Intern kommentar (ikke synlig for virksomhed) og Blivende kommentar
til/fra virksomhed.

Anmodningsstatus

I Schultz Fasit kan du følge hændelsesforløbet på rekrutteringsanmodningen under Anmodningsstatus.

Anmodningsstatus kan være følgende:
•

Lead – Denne status vil være udfyldt fra start. Du har endnu ikke publiceret
rekrutteringsanmodningen, og den vises derfor ikke på JobAG. Denne status bruger du, når det
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endnu ikke er helt sikkert, at virksomheden ønsker hjælp til rekruttering, eller du mangler
oplysninger.

Kandidatudsøgning – Denne status betyder, at du har en åben rekrutteringsanmodning på JobAG,

•

og at den er synlig på JobAG. Det er fasen, hvor der udsøges kandidater til
rekrutteringsanmodningen.

Kandidatformidling – Denne status betyder, at der er en rekrutteringsanmodning på JobAG med
statussen Midlertidig inaktiv. Det er fasen, hvor du har formidlet kandidater til virksomheden, og du

•

afventer tilbagemelding fra virksomheden.

Opfølgning på virksomhed – Denne status betyder, at du har en lukket status på

•

rekrutteringsanmodningen på JobAG. Den er lukket for virksomheden, men indikerer, at
jobcenteret ønsker at følge op på virksomhedens eventuelle ansættelsen af borgeren.

Afsluttet – Her er rekrutteringsanmodningen lukket på JobAG og i Schultz Fasit.

•

Vær opmærksom på
Du kan fortsat formidle kandidater, mens anmodningen har statussen Kandidatformidling. Du
skal derfor alene betragte denne status som et styringsværktøj.

•

Værd at vide
•

Under svartype kan du vælge mellem CV skal fremsendes, Personligt fremmøde, Telefonisk
kontakt fra borger og Telefonisk kontakt fra Jobcenter/ A-kasse.

•

Det fremgår af rekrutteringsanmodningen, hvilket tidspunkt den er afsluttet på. Her kan du se et
eksempel på en visning.

Tip

2.2

Behandlingsfrist på rekrutteringsanmodning

I feltet Behandlingsfrist på rekrutteringsanmodningen kan du fastsætte en frist for behandling af
anmodningen.
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Jobcentret definerer selv brugen af feltet. Det kan fx være datoen for, hvornår der er aftalt formidling af
borgere til støttet job.

Vær opmærksom på

2.3

•

At datoen for behandlingsfristen ikke kan være d.d.

•

Hvis feltet bruges på en rekrutteringsanmodning, der behandles samme dag, vil datoen kun
kunne sættes til tidligst dagen efter eller blankes.

Kandidatformidling

Det er muligt at formidle en kandidat fra et andet jobcenter. Det jobcenter, borgeren er tilknyttet, modtager
et advis med information om formidlingen.
•

Vælg den rekrutteringsanmodning, der skal formidles, enten fra startsiden eller virksomhedssiden.

•

Klik på Formidl ny kandidat.

Eller
Schultz
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•

Klik på Kandidatformidlinger.

•

Klik på Formidl ny kandidat.

•

Klik på Udsøg borger.

•

Udfyld relevante oplysninger, og afslut med Gem og luk.
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Vær opmærksom på
•

På borgersiden kan du angive borgeren som kandidat til rekrutteringsanmodningen. Klik på
Kandidatformidlinger i venstremenuen under jobsøgning.

•

Klikker du på Formidl ny kandidat, skal feltet opdateres, før kandidaten kommer frem.

•

At det er muligt at formidle kandidater på afsluttede anmodninger. Du får en advarsel, hvis der
på rekrutteringsanmodningen, er en kandidat i status ansat.

Schultz
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Værd at vide
•

Det er muligt at udsøge den første kandidat, der er registreret ansat på
rekrutteringsanmodningen via avanceret søgning.

•

Her ser du et eksempel på en visning.

Det er muligt at annullere kandidatformidlingen igen.
•

Klik på Annullér kandidatformidling.

•

Angiv årsagen til annulleringen.

•

Ændr Status for kandidatformidling til Kandidat fjernet.

Læs mere
•

Schultz

Hvis du vil vide mere om kandidatformidlinger fra borgersiden, kan du læse vejledningen
Borgere i Schultz Fasit.
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2.3.1 Liste over Kandidatformidlinger og jobhenvisninger
Det er på rekrutteringsanmodningen muligt at få vist en liste over henholdsvis alle kandidatformidlinger og
alle jobhenvisninger.

2.4

Formidlingsgrad på rekrutteringsanmodning

I Schultz Fasit bliver der på rekrutteringsanmodningen automatisk beregnet en formidlingsgrad. Du finder
formidlingsgraden under overskriften Kandidatformidlinger og formidlingsgrad.
Formidlingsgraden kan give et overblik over formidlingsindsatsen.

Schultz
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Følgende bliver beregnet under punktet Formidlingsgrad:
•

Antal formidlinger afventende godkendelse
o

•

Antal godkendte formidlinger
o

•

Svarende til antal kandidatformidlinger med status Ansat af virksomheden

Antal formidlinger afvist af virksomheden
o

•

Svarende til antal kandidatformidlinger med status Kandidat fjernet - ikke mere relevant

Antal ansatte formidlinger
o

•

Svarende til antal kandidatformidlinger med status Formidling tilgængelig for virksomhed

Antal annullerede formidlinger
o

•

Svarende til antal kandidatformidlinger med status Formidling afventer godkendelse

Svarende til antal kandidatformidlinger med status Ikke ansat af virksomheden

Formidlingsprocent
o

Formidlingsprocenten er et afrundet heltal for, hvor mange procent summen af
nedenstående felter udgør af det ønskede antal kandidater:
▪

Antal kandidatformidlinger med status Formidling tilgængelig for virksomhed

▪

Antal kandidatformidlinger med status Ansat af virksomheden

▪

Antal kandidatformidlinger med status Ikke ansat af virksomheden

Schultz Fasit vil automatisk vedligeholde værdierne i disse felter, når der formidles borgere, når
kandidatformidlinger skifter status, og når det ønskede antal kandidater ændres.

Schultz
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2.4.1 Eksempler på formidlingsgrad
Nedenfor ses et eksempel på en virksomhed, der har ønsket tre kandidater formidlet. Når den første
kandidat er formidlet, vil formidlingsprocenten være 33%.

Hvis virksomheden efterfølgende ændrer det ønskede antal til fire kandidater og der er to
kandidatformidlinger, ændres formidlingsprocenten til 50%.

Schultz
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Værd at vide
•

Felterne under Formidlingsgrad er ikke-redigér bare heltalsfelter.

•

Det er muligt at formidle flere kandidater, end virksomheden ønsker, og formidlingsprocenten vil
derfor kunne være over 100%.

•

Alle felterne er søgbare, se afsnit 2.3.1.

2.4.2 Eksempler på visninger
Det er muligt at bruge alle de beregnede felter under Formidlingsgrad i avanceret søgning og dermed
kunne bygge visninger, der skaber et overblik over formidlingsindsatsen.

2.4.2.1

Eksempel med annullerede formidlinger

Nedenfor ses en visning over de formidlinger, der er annulleret i dag og i sidste uge.

2.4.2.2

Eksempel med formidlet borger, der er blevet ansat

Her får du en visning over formidlede borgere, som er blevet ansat. Samtidig får du et overblik over, hvor
mange der undervejs i processen afventer godkendelse, er formidlet og annulleret, samt hvor mange der er
afvist.
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3 Virksomhedskontakter
Under rekrutteringsarbejdet er det muligt at sende samt modtage beskeder til/fra virksomheden.
Sådan gør du:
•

Gå til Virksomhedskontakter på Rekrutteringsanmodningen

•

Skriv beskeden til virksomheden i feltet Blivende kommentar til/fra virksomhed

•

Gem og publicér

Når virksomheden har skrevet på anmodningen i JobAG vil den komme ind i det samme felt, som jobcentret
har skrevet i og omvendt.
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