Manual för att skapa användarkonto, göra en ansökan till Feriearbete inom
Sjöbo kommun.
Denna manual är en hjälp för dig i samband med att du ska göra din ansökan digitalt via vårt
rekryterings- och annonseringsverktyg offentligajobb/VISMA recruit.

Först skapar du ett användarkonto i vårt annonseringsverktyg/offentligajobb Visma recruit
Steg efter steg skapar du ett CV & personligt brev och Gör en ansökan till feriearbete, i
detta steg fyller du i en enkät. Tänk på att länken som du ansöker genom endast finns på vår
hemsida www.sjobo.se under Feriearbete
STEG 1. Gå till Annonsen feriearbete
När du klickat på länken Gör en digital ansökan via denna länk så kommer du till en
registreringssida, här skapar du ditt användarkonto, genom att klicka på blåa rutan längs nere
till vänster Skapa konto

Fyll i E-post adress samt lösenord, läs villkor och acceptera

Klicka på Spara och gå vidare

Fyll i alla personuppgifter, födelsedatum och hela din adress med postnummer ort samt
mobilnr är mycket viktigt + e-postadress

Acceptera villkor när du läst - Spara och gå vidare

När det gäller arbetslivserfarenhet, och kunskaper och referenser så kan du om du vill hoppa
över dessa. Men har du haft ngt sommarjobb eller praktik tidigare så ska du såklart fylla i
dessa. Klicka då på lägg till erfarenhet (annars spara och gå vidare)

Om du klickar på lägg till erfarenhet ser det ut så här

Fyll i och klicka på Lägg till

spara och gå vidare

Lägg till utbildning, fyll i den inriktning och skola du går eller har gått

Fyll i pågående utbildning och klicka på lägg till , spara och gå vidare

Lägg till språk och andra erfarenhet om du vill
SPARA och gå vidare
Om du vill fyller du i kunskaper, referenspersoner och övriga meriter

Spara och gå vidare

Klicka på personligt brev

Spara och gå vidare

Fyll i frågorna i enkäten
VÄLJ olika områden på 1:a, 2:a, 3e handsval

Klicka på spara och gå vidare
Förhandsgranska och skicka ansökan

Gå till din e- mail - du ska nu ha fått en bekräftelse, läs och spara det. Ansök redan idag om
ditt registerutdrag hos polisen och boka in infokvällen (maj) i din kalender.

Har du frågor i samband med din ansökan kontakta Else Håkansson på HR-avdelningen 041627390 eller ring offentligajobb´s/visma recruit Supporttelefon 0771-704 704

