Brugermanual til medlemmer af ansættelsesudvalg
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1.0 Adgang til rekrutteringssystemet
Få adgang til portalen via dit tilsendte login. Du vil ved første login blive bedt om at ændre password. (Ved
efterfølgende login kan du kom ind via: http://stillinger.aau.dk/login/)
Vælg: TAP rekruttering

Bemærk: Stillinger som dekan, prorektor m.m. vil også være placeret under TAP-rekruttering.
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2.0 Følg med i indkomne ansøgninger

Hvis du er medlem af et ansættelsesudvalg har du mulighed for, at følge med i hvor mange ansøgninger der
er kommet til den ledige stilling, mens den er opslået.
Login i systemet:
Vælg ”Vis ledige stillinger”
Klik på ”Vis” ud for stillingen.

Herefter åbnes et ny skærmbillede, hvor du nederst på siden kan se alle de modtagne ansøgninger.

Når ansøgningsfristen er udløbet flyttes stillingen fra ”Vis Ledige stillinger” til ”Vis stillingsarkiv”.
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3.0 Se en ansøgers data

Åbn fanen ”Ledige stillinger”/”Vis stillingsarkiv” og klik ”vis” ud for den ønskede stilling. Herefter åbnes et nyt
skærmbillede, hvor du nederst kan se alle de modtagne ansøgninger.
Ved at klikke på ”vis” ud for en ansøger (navn), får du adgang til ansøgerens personlige data, ansøgning, CV
m.m.

På det næste skærmbillede kan du se ansøgerens data, samt ansøgning, CV, bilag m.m.
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4.0 Prioriter en ansøger
Vælg fanen ”Vis stillingsarkiv”, klik på stillingen, scroll ned i bunden og find listen over ansøgere. Prioriter en
ansøger via boksen Angiv prioriteringsniveau.
Klik på ”prioriter” ud for en ansøger og angiv prioritering. (Klikkes der på ”Vis”, får du adgang til kandidatens
data.)
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Angiv prioriteringsniveau: Egnet kandidat/Måske egnet kandidat/Ikke egnet kandidat.
Tilføje evt. en note. Klik ”Send prioritering”.

Din prioritering vil nu fremgå og kan ses af dig selv og formanden for ansættelsesudvalget. Formanden kan
ikke se din kommentar. Når ansættelsesprocessen afsluttes gemmes prioriteringer og evt. kommentarer
ikke.
Har du spørgsmål til systemet er du velkommen til at henvende dig i HR-afdelingen.
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