Brugermanual til TAP rekrutteringsportal
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1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal

Velkomme til AAUs TAP rekrutteringsportal. Nedenstående er en gennemgang af portalens forskellige funktioner. Har du
spørgsmål til portalen er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen.
Vedr. procedure henvises til Retningslinjer for opslag og besættelse af TAP-stillinger, samt Vejledning til
retningslinjer for opslag og besættelse af TAP-stillinger begge dokumenter kan findes på HR-afdelingens
hjemmeside.
Hvis du ikke har fået tilsendt login skal du henvende dig i HR-afdelingen.

Login via det tilsendte password. Du vil ved første login blive bedt om at ændre adgangskode.
Vælg: TAP rekruttering

Ved efterfølgende login kan du kom ind via: http://stillinger.aau.dk/login/ eller via
Administrative IT-systemer: http://www.adm.aau.dk/vue/
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2.0 Opret stilling
Find via picklisten den stillingstype det drejer sig om og marker titlen f.eks. AC-fuldmægtig. Klik på ”Tilføj ledig stilling”

Du kommer nu videre til en formular, som skal udfyldes i forbindelse med oprettelsen af et stillingsopslag. Formularen er
ikke lig med stillingsopslaget, men udvalgte felter fra formularen trækkes ind på AAUs jobportal og danner
stillingsannoncen (stillingsbetegnelse, introtekst, stillingsbeskrivelse og overenskomst).
Ved udfyldelse af feltet stillingsbeskrivelse er det vigtigt, at du renser teksten for eventuelle formateringer, hvis du kopierer
fra et andet dokument. Det kan gøres på følgende måde:
Kopier teksten fra det originale dokument. I stedet for at kopiere teksten direkte ind i feltet stillingsbeskrivelse klikkes på
knappen:
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Udfyld felterne:
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Når de relevante felter er udfyldt trykkes GEM (nederst på siden). Stillingen sendes nu automatisk til godkendelse og
publicering i HR-afdelingen.
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3.0 Søg stillingen elektronisk
Så snart stillingen er publiceret kan den søges elektronisk via AAUs hjemmeside.

OBS! Hvis en ansøger henvender sig, fordi han/hun ikke kan sende ansøgningen kan mulige fejl være:
-

Obligatoriske felter er ikke udfyldt

-

I stedet for at vedhæfte en fil er der blot sat et tegn/eller tekst.
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3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet
HR-afdelingen har udarbejdet et brev, som kan sendes til de ansøger der f.eks. sender en ansøgning via almindelig post,
kontaktpersonens e-mail eller via aau@aau.dk. I brevet anmoder Universitet ansøgeren om at anvende det nye
rekrutteringssystem.
Brevet kan fås ved henvendelse til HR-afdelingen eller downloades fra HR-afdelingens hjemmeside.

Når ansøgeren har sendt sin ansøgning modtager han/hun automatisk en kvittering, hvor AAU takker for ansøgningen.
Kvitteringen sendes fra en no-reply e-mail.
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4.0 Følg med i indkomne ansøgninger
Hvis du vil se, hvor mange ansøgninger, der er kommet til den ledige stillingen vælger du fanen ”Vis ledige stillinger” og
klikker på ”Vis” ud for stillingen. (Når ansøgningsfristen er udløbet flyttes stillingen fra fanen ”Vis Ledige stillinger” til fanen
”Vis stillingsarkiv”.)

Herefter åbnes et ny skærmbillede, hvor du nederst på siden kan se de modtagne ansøgninger.
(NB. Dette kan også gøres løbende af ansættelsesudvalgets medlemmer.)
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5.0 Se en kandidats data og bilag
Ved at klikke på ”Vis” ud for en ansøger får du adgang til kandidatens personlige data, ansøgning, CV m.m. samt den
korrespondance (e-mails), som er blevet sendt til kandidaten.
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6.0 Rekrutteringsprocessen
Rekrutteringsportalen er ikke kun et stillingsopslagssystem, men et system som kan styre arbejdsgangen i et
rekrutteringsforløb. Til hvert step er kreeret en række e-mail skabeloner og statusopdateringer, som du har mulighed for at
anvende.

6.1 Ansøgningsfristen er udløbet
Når ansøgningsfristen er udløbet, så er det mulig at sende en ”massemail” til alle ansøgere, for at informere om den
videre proces.
Find via fanen ”Vis stillingsarkiv” frem til den relevante stilling og klik ”Vis”. Herefter åbnes en ny side – scroll ned i bunden
for at finde oversigten over alle ansøgere.
Vælg alle ansøgere ved at markere ”Vælg alle” klik herefter på knappen ”Mail”

Herefter åbnes et nyt vindue, hvor skabelonen ”Ansøgningsfrist udløbet” vælges.
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Indsæt de ønskede data via felterne og klik ”Resolve”. Når der klikkes på resolve udfyldes makroerne i mailskabelonen.

Klik ”Send” på næste skærmbillede.
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Herefter kan der evt. komme en meddelelse om, at e-mails er i kø. Det er ikke en fejlmelding!
Hvis der opstår en fejl under afsendelsen vil du modtage en mail via din almindelige e-mail adresse.

6.1.1 Opdater status
Sidste step er at opdatere, hvor i rekrutteringsprocessen kandidaterne er nu.
Vælg alle kandidater ved at markere ”Vælg alle” klik herefter på knappen ”Status opdatering”.

Udfor status vælges: 02 Ansøgningsfrist udløbet (sendt til ansøger) og bagefter klikkes på Gem.
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Statusopdateringen sendes ikke til ansøgeren, men gemmes som en information i systemet.

6.2. Indkald til samtale (1. og/eller 2. samtale)
Når ansættelsesudvalget har prioriteret mellem de indkomne ansøgninger og udvalgt kandidater kan de indkaldes til
samtale via e-rekrutteringssystemet. (Det er også ok. at indkalde via almindelig brev eller telefonopkald.)
Vælg fanen ”Vis Stillingsarkiv” og klik på ”Vis” ud for stillingen.
Herefter åbnes et ny skærmbillede, hvor du nederst kan finde de indkomne ansøgninger. Marker via flueben ud for den
ansøger, som skal indkaldes til samtale og klik på mail:

Vælg skabelonen ”Indkaldelse til 1. Samtale”
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Indsæt de ønskede data via felterne og klik ”Resolve”. Bemærk at systemet melder fejl, hvis der anvendes komma!
Komma kan efter, at der er trykket resolve indsættes direkte i mailen. Ønsker du, at ændre i teksten kan dette også ske
efter der er trykket ”Resolve”.
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Via næste skærmbillede kan der evt. vedhæftes en fil inden der klikkes på ”send”.

6.2.1 Opdater status
Sidste step er at opdatere, hvor i rekrutteringsprocessen kandidaten befinder sig nu.
Marker via ”flueben” den rette kandidat og klik herefter på ”Status opdatering”.
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Udfor status vælges: 03 Indkaldt til 1. Samtale og herefter klikkes på ”Gem”.

Gentag processen for alle kandidater der skal indkaldes til samtale.

6.3. Tilbud om stilling
Vælg fanen ”Vis stillingsarkiv” og klik på ”Vis” ud for stillingen.
Herefter åbnes et ny skærmbillede, hvor du nederst kan finde de indkomne ansøgninger. Marker via flueben ud for den
ansøger, som skal have tilbud om stillingen og klik på mail. Vælg herefter skabelonen ”Tilbud om stilling” eller ”Tilbud om
stilling – efter telefonisk henvendelse” sidst nævnte skabelon anvendes, hvis der forudgående har været ringet til
ansøgeren og dette blot er en mail, som bekræfter tilbuddet.
Indsæt de ønskede data via felterne og klik ”Resolve”.

Via næste skærmbillede kan der evt. ændres i mailens tekst eller vedhæftes en fil inden der klikkes på send.
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Ud for ansøgeren vælges ”status opdatering” og herefter ”Tilbud om stilling”. Tryk Gem. Når kandidaten har accepteret
tilbuddet ændres ”status opdatering” til ”Accepteret tilbud”.
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6.4. Afslag
Vælg fanen ”Vis stillingsarkiv” og klik på ”Vis” ud for stillingen.
Herefter åbnes et ny skærmbillede, hvor du nederst kan se alle de indkomne ansøgninger.
Marker via flueben ud for den/de ansøgere, som skal have afslag og klik på mail.

Vælg herefter skabelonen ”Afslag – uden samtale” eller ”Afslag – med samtale” sidst nævnte skabelon kan anvendes, hvis
ansøgeren har været indkaldt til samtale. Brug evt. funktionen ”Vælg alle” og klik de ansøgere af, som ikke skal have
mailen. Indsæt de ønskede data i felterne og klik ”Resolve”. Klik send på næste skærmbillede.
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6.5 Sidste statusopdatering

Sidste statusopdatering er meget vigtig, da den afslutter processen og gør stillingen
inaktiv.

Ud for ansøgeren/ansøgerne vælges ”status opdatering”

”Afslag” eller ”Afslag med samtale” til de ansøgere som har fået afslag og ”Tilbud accepteret” til den ansøger som
ansættes.

Efter den sidste statusopdatering kan stillingen stadig ses i stillingsarkiv. Efter 6 mdr. anonymiseres kandidaterne.
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7.0. Indstilling til HR-afdelingen
Efter at ansøgeren har bekræftet, at han/hun ønsker at modtage tilbuddet om ansættelse sendes følgende (og gerne
elektronisk) til HR-afdelingen:
- Stillingsopslag
- Ansøgning og bilag fra den person som skal ansættes
- Indstilling til HR-afdelingen

7.1. Andet

7.1.1. Ansøgning trukket tilbage
Ansøger ønsker at trække sin ansøgning tilbage. Find kandidaten via den ansøgte stilling. Marker kandidaten og klik på
statusopdatering.

Vælg følgende status: Ansøgning trukket tilbage og klik på Gem. Herefter er ansøgeren inaktiv.
Hvis du ønsker at sende en mail til ansøgeren og bekræfte, at vi har registreret at han/hun ønsker at trække sin ansøgning
tilbage, så skal det ske inden statusopdateringen.
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7.1.2. Tom skabelon
Der er oprettet en tom mailskabelon, hvori der frit kan indsættes tekst. Den kan f.eks. anvendes i forbindelse med, at man
har valgt, at udsætte ansøgningsfristen og derfor har behov for at underrette de kandidater, som allerede har søgt
stillingen.
Skabelonen aktiveres ved at vælge alle kandidater og mail. Herefter vælges skabelonen ”Tom skabelon”

21

