
A        gomb segítségével új mezőket nyithat meg, az        a
mezők törlésre ad lehetőséget. A hozzáadás és törlés a többi
blokk esetében ugyanígy működik.

         A nyílra kattintva a legördülő menüből választhat,
sikeres megjelölés után egy kattintással a menü visszazáródik.
A kiválasztott elem az x-el törölhető.

      A nyíl segítségével nyithatja le vagy rejtheti el az adott
blokkot.

Az álláshirdetés "Mentett" státuszba kerül. Feladás után, a
státusza megváltozik "Feladott"-ra. Az "Aktív" hirdetés csak
jóváhagyást követően jelenik meg. Aktív álláshirdetés
módosítására nincs lehetőség.

Amennyiben a dátumok nem kerülnek módosításra, úgy a
hirdetés a megjelenés időpontjától számított 15. napon lejár.
A        naptár funkcióval egyszerűen módosíthat.

Megfelelő mentés esetén, a jobb felső sarokban a következő

üzenet jelenik meg:

Jóváhagyáskor az adatlapot átmenetileg zároljuk, szerkeszteni
és módosítani nem lehet. Ekkor a következő értesítés jelenik
meg

Sikeres jóváhagyás esetén az álláshirdetés megjelenik a portálon
a megadott nappal. 

Térkép funkció segítségével megjelölheti a munkavégzés
helyének települését. A       -ra kattintás után, írja be a
település nevét, a térképen pedig megjelölésre kerül. Ha
törölni szeretné akkor a        -al megteheti.

Minden regisztrált szervezetnek rendelkeznie kell legalább egy
telephellyel (ami alapértelmezés szerint megegyezik a
szervezet székhelyével). A regisztráció során a székhelynél
megadott adatok alapján a rendszer automatikusan létre hoz
egy "Telephely" elnevezésű alapértelmezett telephelyet.
További telephelyek létrehozására a "Telephelykezelés"
menüpont alatt van lehetőség.

HIRDETÉSFELADÁS

A "Hirdetés azonosító" mezőt a rendszer automatikusan tölti ki
az adatlap kitöltése végén a  "Mentés" gomb megnyomása
után.

FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy biztosan feladta a
hirdetést. Mentett státuszú hirdetést nem áll módunkban
jóváhagyni. A kollégánk csak akkor tud jóváhagyni, ha önnél
nincs megnyitva az adatlap.

Az adatlapon a csillaggal* jelölt részek kitöltése kötelező.

Az adatlap mentésére a „Mentés” gombra való kattintással van
lehetőség.

Ha valamelyik mező kitöltése hiányos, a rendszer az oldal
tetején jelzi, és pirosan jelöli az adott blokkot.

Szakmai kompetenciákkal dolgozunk, ezért lehetőség van egy
közel 11 ezres listából kiválasztani a szakmai képességet és
annak szintjét. (pl. fodrász esetén- hajvágás- optimális szinten)
A csak a legnépszerűbb munkakörök esetében tölti
automatikusan a rendszer.
Portálunk jelenleg 33 kulcskompetenciát kezel (pl.stressztűrés)
Az álláskeresőknek segítségül kompetencia mérő tesztek
kitöltésére is lehetőséget adunk.

Megadhatja a jelentkezéshez elvárt kompetencia tesztet, így az
álláskereső kizárólag annak kitöltése után tud jelentkezni a
hirdetésére. A teszten elért eredményt a jelentkező profiljában
tekintheti meg.

Amennyiben rendelkezik saját kompetencia kérdőívvel, annak
feltöltésére is lehetősége nyílik.  

A jelentkezés módja és feltételei szabadon szerkeszthetőek.11
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