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1. Indledning 

I dette dokument kan I finde trin-for-trin vejledninger til Rekrutteringsmodulet. Vejledningen kan 

anvendes som et opslagsværktøj, hvor I kan finde svar på de spørgsmål, der opstår under jeres 

arbejde med Rekrutteringsmodulet. 

 

Ét samlet overblik 

Med rekrutteringsmodulet kan I samle arbejdsgangen i ét system og få et klart overblik over hele 

rekrutteringsprocessen.  

I kan indsamle den nødvendige information fra eleverne og foretage en kvalificeret screening, I 

kan få større indsigt gennem værdifulde statistikker, og I kan gøre ansøgningsprocessen nem og 

gennemskuelig for eleverne. 

 

Mål for modulet 

• Gøre ansøgningsprocessen nem og gennemskuelig for eleverne 

• Få klart overblik over hele rekrutteringsprocessen 

• Indsamle den nødvendige information fra eleverne for at foretage en kvalificeret screening 

• Samle arbejdsgangen i ét system  

• Opnå større indsigt i rekrutteringen gennem værdifulde statistikker 
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2. Adgang til Rekrutteringsmodulet 

2.1 Fanen ’Rekruttering’ 

I tilgår Rekrutteringsmodulet ved at klikke på fanen ‘Rekruttering’ i øverste bjælke, som vil være 

synlig så snart vi har aktiveret modulet for jer. 

 

 

2.2 Gør medarbejder til ’Rekrutteringsbruger’ 

De medarbejdere hos jer, der skal kunne oprette nye rekrutteringsrunder på tværs af 

uddannelser, skal gøres til ’Rekrutteringsbruger’. Denne rettighed kan en administrator hos jer 

give de relevante medarbejdere. Hvis man som bruger i EduAdm ikke er angivet som 

Rekrutteringsbruger, vil man kun have adgang til at kunne se de rekrutteringsrunder, som man 

specifikt er blevet tilknyttet. 

1. Klik på fanen ’Administration’ 

2. Klik på menupunktet ’AD-brugere’ i fanen til venstre og find den AD-bruger på listen, som 

I ønsker at gøre til ’Rekrutteringsbruger’ 

3. Sæt flueben i feltet ’Rekrutteringsbruger’. 

4. Klik på ’Gem’ 
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3. Kom i gang med Rekrutteringsmodulet 

3.1 Opret skabeloner 

Før I kan oprette jeres første rekrutteringsrunde, skal I først oprette en række skabeloner. 

 

 

 

 

3.1.1 FAQ-skabeloner 

Under menupunktet FAQ-skabeloner, skal I oprette skabeloner, som indeholder en række ofte 

stillede spørgsmål fra ansøgerne samt de dertilhørende svar. De spørgsmål og svar, som I opretter 

her, vil I kunne knytte til en rekrutteringsrunde, og ansøgerne til den pågældende 

rekrutteringsrunde vil så kunne tilgå denne FAQ undervejs i ansøgningsprocessen i bunden af 

ansøgningssiden. 

1. Klik på ’FAQ-skabeloner’ i menuen til venstre 

2. Klik på ’Tilføj’ i øverste højre hjørne 
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3. Angiv en titel på FAQ-skabelonen (fx Social- og sundhedshjælper)  

4. Klik på knappen ’Tilføj’ for at tilføje et spørgsmål og svar 

 

 

 

5. Skriv det ofte stillede spørgsmål og svaret dertil 

6. Klik på ’Gem’ 
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7. Gentag punkt 4-6, indtil jeres FAQ indeholder de ønskede spørgsmål og svar 

8. Klik på ’Opret’. Herefter vil FAQ’en kunne tilknyttes en rekrutteringsrunde 

 

 

 

Nedenstående er et eksempel på, hvordan jeres oversigt over FAQ-skabeloner kan se ud. Her har 

vi oprettet tre FAQ-skabeloner, som hver især indeholde en række spørgsmål og svar, der relaterer 

sig til den pågældende uddannelse: 

 

 

 

3.1.2 Stillingsopslagsskabeloner 

Under menupunktet ’Stillingsopslagsskabeloner’ kan I oprette skabeloner til de jeres 

stillingsopslag, så I hurtigt og nemt kan vælge en skabelon og tilpasse den til den pågældende 

rekrutteringsrunde. 

1. Klik på menupunktet ’Stillingsopslagsskabelon’ i menuen til venstre 

2. Klik på ’Tilføj’ i øverste højre hjørne 
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3. Angiv en titel på stillingsopslagsskabelonen (fx SSA eller SSH) 

4. Indsæt eller skriv teksten til stillingsopslaget 

5. Klik på ’Gem’. Herefter vil skabelonen kunne tilknyttes en rekrutteringsrunde 

 

 

 

Nedenstående er et eksempel på, hvordan jeres oversigt over stillingsopslagsskabeloner kan se 

ud. Her har vi oprettet tre stillingsopslagsskabeloner, som er målrettet hver sin uddannelse: 
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3.1.3 Ansøgningsskabeloner 

Under menupunktet ’Ansøgningsskabeloner’ skal I oprette skabeloner, der indeholder de 

spørgsmål, som ansøgeren skal besvare på ansøgningssiden. Her har I mulighed for at skrive en 

række valgfrie spørgsmål ind, som I ønsker at ansøgeren skal besvare for at søge stillingen. 

 

1. Klik på menupunktet ’Ansøgningsskabeloner’ i menuen til venstre 

2. Klik på ’Tilføj’ i øverste højre hjørne 

 

 

 

3. Angiv en titel på ansøgningsskabelonen (fx ’Ansøgning til SSA-uddannelsen’) 

4. Klik på ’Tilføj’ for at tilføje et spørgsmål til skabelonen 
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5. Angiv et spørgsmål, som ansøgeren skal besvare 

6. Sæt flueben i ’Elev kan uploade fil’, hvis eleven skal kunne uploade et dokument eller lign. 

7. Klik på ’Gem’ 

 

 

 

8. Gentag punkt 4-6 indtil skabelonen indeholder de ønskede spørgsmål 

9. Klik på ’Opret’ 
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Nedenstående er et eksempel på, hvordan jeres oversigt over ansøgningsopslagsskabeloner kan 

se ud. Her har vi oprettet tre ansøgningsskabeloner, som er målrettet hver sin uddannelse: 

 

 

 

3.1.4 Bekræftelsesmeddelelser 

Under menupunktet ’Bekræftelsesmeddelelser’ skal I oprette skabeloner, som kan anvendes, når 

I for eksempel skal indkalde en ansøger til samtale, tilbyde ansættelse eller afvise en ansøger. Her 

skal I desuden oprette skabelonen til den bekræftelsesmeddelelse, der bliver sendt til ansøgerne, 

når de har sendt ansøgningen. 

 

1. Klik på menupunktet ’Bekræftelsesskabeloner’ i menuen til venstre 

2. Klik på ’Tilføj’ i øverste højre hjørne 
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3. Angiv et emne på skabelonen til bekræftelsesmeddelelsen (fx ’Tak for din ansøgning – SSA’) 

4. Indsæt eller skriv den tekst, der skal stå i bekræftelsesmeddelelsen og brug evt. 

flettefelterne fra drop down-listen overfor tekstfeltet, således relevante oplysninger bliver 

flettet ind i meddelelsen, når den sendes. 

5. Klik på ’Gem’ 

 

 

 

Nedenstående er et eksempel på, hvordan jeres oversigt over bekræftelsesmeddelelser kan se ud. 

Her har vi oprettet en række forskellige bekræftelsesmeddelelser, som er målrettet de forskellige 

situationer i rekrutteringsprocessen samt forskellige uddannelser. 
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3.2 Indstillinger 

3.2.1 Billede til stillingsopslag og samtykketekst 

Under menupunktet ’Indstillinger’ kan I tilføje et billede, som vil blive vist på forsiden sammen med 

stillingsopslaget.  

Derudover skal I under ’Indstillinger’ tilføje den samtykketekst, som ansøgeren skal acceptere for 

at kunne sende ansøgningen til jer.  

1. Klik på menupunktet ’Indstillinger’ i menuen til venstre 

2. Tilføj det ønskede billede ved at klikke på feltet ’Tilføj billede’ 

3. Klik på ’Eksempelvisning med nuværende billede’ for at se, hvordan billedet ser ud på siden 

med stillingsopslaget. 

4. Angiv evt. en valgfri hjælptekst til eleven, der vil blive synlig under trinnet ’Dokumenter’ på 

ansøgningssiden 

5. Tilføj den samtykketekst, som I anvender i kommunen 

6. Klik på ’Gem’ 
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4. Opret rekrutteringsrunde 

Når I har foretaget de nødvendige oprettelser under punkt 2, kan I oprette en 

rekrutteringsrunde.  

1. Klik på menupunktet ’Opret runde’ i menuen til venstre 

2. Angiv en titel på rekrutteringsrunden  

3. Vælg hvilken af jeres uddannelser rekrutteringsrunden knytter sig til 

4. Angiv hvilke medarbejdere, der skal være med i rekrutteringsteamet (her kan I vælge 

mellem alle oprettede AD-brugere) 

5. Klik på ’Næste’ 

 

 

6. Vælg en af jeres oprettede stillingsopslagsskabeloner, hvorefter overskrift og indhold vil 

blive udfyldt automatisk. 

7. Tilret stillingsopslagets overskrift og indhold, hvis nødvendigt 

8. Klik på ’Næste’ 
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9. Vælg hvilken ansøgningsskabelon, der skal anvendes til rekrutteringsrunden 

(spørgsmålene i den valgte skabelon vil blive vist til ansøgeren på ansøgningssiden) 

10. Vælg hvilken FAQ-skabelon, der skal anvendes til rekrutteringsrunden (de 

spørgsmål/svar, der er indeholdt i den valgte skabelon, vil fremgå på ansøgningssiden) 

11. Angiv, hvornår der er ansøgningsfrist 

12. Vælg en bekræftelsesmeddelelse (når en ansøgning er færdiggjort og ansøgeren klikker 

’Send’, vil vedkommende modtage en mail, som indeholder teksten i den valgte skabelon) 

13. Angiv om det skal være muligt at ansøge efter ansøgningsfristen 

14. Sæt flueben ud for de dokumenter, som I ønsker at eleven skal uploade 

15. Angiv, hvorvidt de valgte dokument skal uploades før ansøgningen kan sendes 

16. Klik på ’Næste’ 
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17. Angiv om I ønsker at modtage en mailnotifikation, når der er X antal dage til 

ansøgningsfristen og i så fald, hvor ofte og hvem der skal modtage denne notifikation. 

18. Angiv om I ønsker at modtage en mailnotifikation, når der er nye kandidater og i så fald, 

hvor ofte I ønsker og hvem der skal modtage denne notifikation. 

19. Klik på ’Gem’  

 

 

Den nyoprettede rekrutteringsrunde vil nu fremgå på jeres oversigt over rekrutteringsrunder, 

hvorfra I også kan klikke ind på runden: 
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5. Oversigt over rekrutteringsrunder 

I kan tilgå jeres oprettede rekrutteringsrunder under menupunktet ’Oversigt’. Her kan I få et 

overblik over hvor mange ansøgere der er til jeres forskellige rekrutteringsrunder og hvor mange 

der er i hver kategori (Afventer, Indkaldt, Tilbudt, Godkendt og Afvist). Her kan I desuden få et 

overblik over, hvornår der er ansøgningsfrist, hvilken uddannelse runden knytter sig til og hvem 

der er med i Rekrutteringsteamet på den enkelte runde. 

Fra oversigten kan I klikke jer ind på den enkelte rekrutteringsrunde og skabe jer et samlet overblik 

over jeres ansøgere. Her vil I desuden kunne se det stillingsopslag, der er knyttet til den 

pågældende rekrutteringsrunde, I kan redigere stillingsopslaget og ændre ansøgningsfristen samt 

kopiere en direkte link til stillingsopslaget, som I kan sætte ind på en relevant webside. 

For at komme ind på en specifik rekrutteringsrunde, skal I klikke på pilen i højre side af den 

pågældende rekrutteringsrunde: 

 

 

5.1 Se stillingsopslag 

1. Klik på knappen ‘Se stillingsopslag’ for at få vist, hvordan den valgte rekrutteringsrundes 

stillingsopslag samt FAQ ser du for ansøgeren. 
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5.2 Rediger stillingsopslag 

1. Klik på blyanten i højre hjørne for at redigere det stillingsopslag, der knytter sig til den 

pågældende runde 

2. Rediger de ønskede oplysninger 

3. Klik på ’Gem’ 

 

 

 

5.3 Kopier link til stillingsopslag 

1. Klik på knappen ‘Kopier link’ for at kopiere en link til stillingsopslaget, som I kan sætte ind 

på en relevant webside. 
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6. Rekrutteringsprosessen 

 

• Afventer: Her ligger de ansøgere, som I endnu ikke har behandlet 

• Indkaldt: Her ligger de ansøgere, som I har indkaldt til samtale 

• Tilbudt: Her ligger de ansøgere, som I har tilbudt et job, hvor ansøger endnu ikke har 

godkendt tilbuddet 

• Godkendt: Her ligger de ansøgere, som har godkendt jeres jobtilbud 

• Afvist: Her ligger alle de ansøgere, som I har givet et afslag 

 

6.1 Læs ansøgning 

1. Hold musen over den ansøger, hvis ansøgning I ønsker at læse og klik på den lille person 

yderst til højre. 
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Herefter vil I komme ind på en side, hvor I kan se, hvad ansøgeren har udfyldt i sin ansøgning. I 

kan åbne de dokumenter, som ansøgeren har uploadet, og læse hvad ansøgeren har skrevet i de 

fritekstfelter, som I har tilføjet til runden. 

 

 

 

6.2 Vurder ansøger 

1. Hold musen over den ansøger, som I ønsker at vurdere og klik på hjertet til højre. 
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2. Klik på den grønne, gule eller røde tommelfinger for at afgive en vurdering af ansøgeren, 

hvorefter det vil fremgå på oversigten, hvor mange der har vurderet ansøgeren godt, midt 

i mellem eller dårligt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Kommenter på ansøger 

1. Hold musen over den ansøger, som I ønsker at kommentere og klik på firkanten til højre 
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2. Skriv den ønskede kommentar 

3. Klik på ‘Gem’ 

 

  

6.4 Se historik over ansøgerens forløb 

I kan se en historik over den enkelte ansøgers proces i Rekrutteringsmodulet. Historikken giver et 

overblik over alt, hvad der er sket i ansøgningsprocessen, herunder blandt andet, hvornår 

ansøgeren er blevet indkaldt til samtale, og hvad er der blevet skrevet til ansøgeren samt gennem 

hvilke kanaler ansøgeren er blevet kontaktet. 

1. Klik på det lille kalender-ikon i højre side ud for den enkelte ansøger for at se historikken. 
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6.5 Indkald til samtale 

1. Sæt flueben ud for den eller de elever, som I ønsker at indkalde til samtale 

2. Klik på knappen ’Indkald til samtale’ 

3. Vælg skabelon, angiv tidspunkt og lokation for samtalen og angiv, hvilken kanal ansøgeren 

skal have besked gennem 

4. Klik på ’Indkald’, hvorefter ansøgeren vil få besked gennem den valgte kanal 
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Ansøgeren vil nu ligge under fanen ’Indkaldt’, hvor det er muligt at se, hvornår ansøgeren er 

indkaldt og hvorvidt ansøgeren har godkendt indkaldelsen. 

 

 

 

6.6 Tilbyd ansættelse 

1. Sæt flueben ud for den eller de elever, som I ønsker at tilbyde ansættelse 

2. Klik på knappen ’Tilbyd ansættelse’ 

3. Vælg skabelon, angiv tidspunkt og angiv hvilken kanal ansøgeren skal have besked 

gennem 

4. Klik på ’Tilbyd’, hvorefter ansøgeren vil få besked gennem den valgte kanal 
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Ansøgeren vil nu ligge under fanen ’Tilbudt’, hvor det er muligt at se, hvornår ansøgeren er blevet 

tilbudt ansættelse og hvorvidt ansøgeren har svaret på tilbuddet. 

 

 

 

6.7 Opret som elev 

Når ansøgeren har godkendt jeres tilbud om ansættelse, vil ansøgeren ligge under fanen 

’Godkendt’, hvorefter I kan oprette ansøgeren som elev i EduAdm. 

 

1. Sæt flueben ud for den eller de elever, som I ønsker at oprette som elev i EduAdm 

2. Klik på knappen ’Opret som elev’ 

3. Vælg hvilken uddannelsesplan eleven skal indlæses på (dette kræver, at I har oprettet 

uddannelsesplanen i EduAdm) 

4. Klik på ’Opret’, hvorefter I vil kunne søge eleven frem i EduAdm 
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6.8 Afvis ansøger 

Gennem hele rekrutteringsprocessen, har I mulighed for at afvise en ansøger. 

1. Sæt flueben ud for den eller de elever, som I ønsker at afvise 

2. Klik på knappen ’Afvis elev’ 

3. Vælg skabelon, angiv en begrundelse for afvisningen i drop down menuen og angiv, 

hvilken kanal ansøgeren skal have besked gennem. 

4. Klik på ’Afvis’, hvorefter ansøgeren vil få besked gennem den valgte kanal 
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7. Statistik 

Under menupunktet ‘Statistik’ kan I se få et statistisk overblik over jeres rekrutteringsrunder – 

enkeltvis eller flere runder sammenlignet.  

7.1 Enkelt runde 

1. Klik på menupunktet ‘Statistik’ i menuen til venstre 

2. Vælg en runde, som I ønsker at se statistik for 

 

 

 

7.2 Flere runder 

1. Klik på menupunktet ‘Statistik’ i menuen til venstre 

2. Klik på ’Flere runder’ i øverste højre hjørne 

3. Klik på ’+’ for at vælge de runder, som I ønsker at sammenligne 
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